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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

Opinia o sprawozdaniu finansowym
Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego pol'!czonego sprawozdania finansowego Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzib'! w Poznaniu, przy placu
Wolnosci 16 (,Fundusz"), na kt6re sklada siy wprowadzenie do pol<!czonego sprawozdania
finansowego, pol<!czone zestawienie lokat oraz pol'!czony bilans spofZ<!dzone na dzien 3 I
grudnia 2013 r., pol'!czony rachunek wyniku z operacji oraz pol'!czone zestawienie zmian w
aktywach netto za rok obrotowy koncz'!CY siy tego dnia.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi'!g rachunkowych, spofZ<!dzenie i rzeteln<! prezentacjy tego
pol'!czonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6:lniejszymi zmianami) (,ustawa o
rachunkowosci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowi'!zuj'!cymi przepisami prawa. ZarZ'!d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za
kontroly wewnt(trzn'!, kt6r'! uznaje za niezbydn<!, aby sporz<!dzane sprawozdania finansowe byly
wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! o rachunkowosci, Zarz<!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S<!
zobowi'!zani do zapewnienia, aby pol'!czone sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opmn o tym
pol'!czonym sprawozdaniu finansowym oraz prawidlowosci ksi'!g rachunkowych stanowi'!cych
sporZ'!dzenia.
Badanie
pol<!czonego
sprawozdania finansowego
podstawy jego
przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych
standard6w rewizji finansowej wydanych przez Krajow'! Rady Bieglych Rewident6w oraz
Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj'! na nas obowi'!Zek
postypowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki
spos6b, aby uzyskac racjonaln'! pewnosc, ze pol'!czone sprawozdanie finansowe i ksiygi
rachunkowe stanowi'!ce podstawy jego sporz<!dzenia S'! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj'!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZ'!cych kwot i informacji ujawnionych w pol'!czonym sprawozdaniu finansowym. Wyb6r
procedur badania zale:Zy od naszego OS<!du, w tym oceny ryzyka wyst'!pienia istotnej
nieprawidlowosci pol<!czonego sprawozdania finansowego na skutek celowych dzialan lub
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blydow. Przeprowadzaj'!c oceny tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontro1y wewnytrzn'!
zwi'!zan'! ze sporz<!dzeniem oraz rzete1n'! prezentacj'! pol'!czonego sprawozdania finansowego
w ce1u zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania, nie zas w ce1u wyrazenia
opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje
rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow
dokonanych przez Zarz<!d oraz oceny og61nej prezentacji pol'!czonego sprawozdania
finansowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi'! wystarczaj'!C'!
i odpowiedni'! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specja1istycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego przedstawia rzete1nie i jasno sytuacjy maj'!tkow'!
i finansow'! Funduszu na dzien 31 grudnia 2013 r., wynik z operacji za rok obrotowy koncz'!CY
siy tego dnia, zostalo sporz<!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
rachunkowosci obowi'!zuj'!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Po1skiej okres1onymi
w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest
zgodne z wplywaj'!cymi na tresc pol'!czonego sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Funduszu oraz zostalo sporz<!dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi'!g rachunkowych.

!nne kwestie
Do pol'!CZOnego sprawozdania finansowego dol'!CZOOO oswiadczenie Depozytariusza odnoSZ<!Ce
siy osobno do kazdego z Subfunduszy objytych pol'!czonym sprawozdaniem finansowym.
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SPRA WOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16.61-139 Poznan
telefon: l+481 6185513 22
faks: l+481 6185573 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z p6Ziliejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. I859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia polqczone sprawozdanie finansowe funduszu Arka
Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego za okres od I stycznia 20 I3 roku do 3I grudnia
2013 roku. kt6re obejmuje:
1.

Wprowadzenie do polqczonego sprawozdania finansowego.

2.

Polqczone zestawienie lokat wedlug stanu na dzieil 3I grudnia 20 I3 roku wykazujqce skladniki lokat funduszu
w wysokosci 2 076 075 tys. zl.

3.

Polqczony bilans funduszu sporzqdzony na dzieil 3I grudnia 20 I3 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
2 I 53 336 tys. zl.

4.

Polqczony rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 20 I3 roku do 3I grudnia 20 I3 roku wykazujqcy
dodatni wynik z operacji w wysokosci 20 852 tys. zl.

5.

Polqczone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 20 I3 roku do 3 I grudnia 20 I3 roku
wykazujqce zmniejszenie wartosci aktyw6w netto funduszu w wysokosci I93 785 tys. zl.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestii
Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Zalqcznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego Sq 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,
- Arka Prestiz Got6wkowy.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Jnwestycyjny Otwarty
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Jnwestycyjny Otwarty

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 Sq_dowym
Siedziba sq_du:

Sq_d

Okr~gowy

w Warszawie

VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
Rejestr Funduszy lnwestycyjnych
Data:

5 listopada 2010 r.

Numer rejestru:

RFi 578

Utworzenie Funduszu

Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty rozpoczq_l dzialalnosc w dniu 5 listopada 2010 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 piq_ty 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 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~pujq_cych

subfunduszy:
- subfundusz Arka Prestiz Obligacji zmienil

nazw~

na subfundusz Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,

- subfundusz Arka Prestiz Globalnego Rynku Akcji zmienil
- subfundusz Arka Prestiz Akcji Europejskich zmienil

nazw~

nazw~

na subfundusz Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

na subfundusz Ark a Prestiz Obligacji Korporacyjnych.

Szczeg6lowy 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 Prestiz SFIO

Na dzien sporzq_dzenia sprawozdania finansowego w ramach funduszu Arka Prestiz SFIO

wyod~bnionych

bylo szesc Subfunduszy:

- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
-Ark a Prestiz Akcji Rosyjskich,
- Arka Prestiz Got6wkowy.
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 2010 roku.
Arka Prestiz Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 5 listopada 2010 roku.
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Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia
5 listopada 2010 roku.
Ark a 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 Prestiz SFIO zostal utworzony na czas nieokreslony dnia 22 listopada 2013 roku.
Subfundusze nie posiadajq osobowosci prawnej.

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz 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
zamkni~tego.

4.

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

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

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

1.

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

2.· Doch6d

osiqgni~c.;ia

osiqgni~ty

ce!u 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 Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

1.

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

2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

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 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% (szescdziesiqt 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, Republiki

W~gierskiej,

Rumunii, Republiki Bulgarii, Republiki Slowenii, Republiki

totewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Estonskiej, Republiki Tureckiej, Republiki Chorwacji, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy,
Republiki Serbii, Republiki Czarnog6ry, Bosni i Hercegowiny, a takze Republiki Austrii,
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b) naletnosci wyratone w walutach kraj6w wskazanych w pkt a),
c)

srodki

pieni~tne

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
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.
powi~ksza

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio,

wartosc Jednostki Uczestnictwa, a jego wyplata nie jest motliwa 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 dlutnym inwestujqcym w dlutne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku
denominowane w walucie polskiej. Udzial lokat innych nit wskazane w zdaniu poprzednim nie

pieni~tnego

mote przekraczac 20%

(dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Akcji Rosyjskich

1.

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

2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.
powi~ksza

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

wartosc Aktyw6w Subfunduszu i odpowiednio,

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

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

4.

S•Jbfundusz jest Subfunduszem globalnym inwestujqcym na rynkach akcji i lok:.Jje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc procent)
swoich Aktyw6w w akcje i instrumenty f1nansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do a!<cji, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym inkorporujqce prawa majqtkowe odpowiadajqce
prawom wynikajqcym z akcji, wyemitowane na podstawie wlasciwych przepis6w prawa polskiego lub obcego) oraz jednostki
uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytulu uczestnictwa, o kt6rych mowa wart. 83 Statutu.

5.

Co najmniej 50%

(pi~cdziesiqt

procent) aktyw6w Subfundusz

b~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, o kt6rych mowa w art. 83 Statutu, wyemitowane przez sp6lki, dla kt6rych
podstawowym obszarem prowadzenia dzialalnosci jest terytorium Rosji.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Got6wkowy

1.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartosci Aktyw6w 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 motliwa 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 got6wkowym zorientowanym na inwestycje w dlutne papiery wartosciowe emitowane,

por~czane

lub gwarantowane przez: Narodowy Bank Polski, Skarb Panstwa lub Panstwa Czlonkowskie. Udzial lokat innych, nit wskazane
w zdaniu poprzednim, nie moze przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
Opis stosowanych ograniczer'l inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Skarbowych

1.

lnwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku
polska mogq stanowic nie

2.

Subfundusz

wi~cej

mote lokowac nie

pieni~tnego

denominowane w walucie innej nit

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

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub

certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq

instytucj~

wsp61nego

inwestowania majqcq siedzib~ za granicq.
3.

Subfundusz nie

mote nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu

zamkni~tego,

zarzqdzanego przez Towarzystwo, w ramach

pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego
zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogq stanowic

wi~cej

5

zamkni~tego,

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Jnwestycyjny Otwarty
4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego podmiotu i

udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Ograniczer'l tych nie stosuje si<;1 do papier6w wartosciowych emitowanych, por~czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Par'lstwa, Narodowy Bank Polski, par'lstwa nalezqce do OECD albo

mi~dzynarodowe

instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z par'lstw nalezqcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jed en bank hipoteczny nie mogq stanowic wi~cej niz 25% (dwadziescia

pi~c

procent) wartosci

Aktyw6w Subfunduszu.
6.

Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej, w rozumieniu Ustawy, nie mogq stanowic
wif;1cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

7.

Waluta obca jednego par'lstwa lub euro nie moze stanowic wi~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.

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.

10. Subfundusz przy dokonywaniu
inwestycyjnego

lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu

zamkni~tego.

Peine i szczeg6lowe 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. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Akcji Polskich
pieni~znego

mbgq stanowic nie

wi~cej

1.

lnwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

niz 34%

2.

Fundusz moze dokonywac Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~znego. tqczna wartosc

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.

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, b~dqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie b~dzie wyzsza niz 20%
(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze lokowac nie wi~cej niz 34% (trzydziesci cztery procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq

instytucj~

wsp61nego

inwestowania majqCq siedzib~ za granicq.
4.

Subfundusz nie moze nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu zamkni~tego, zarzqdzanego przez Towarzystwo,
w ramach pierwszej emisji papier6w wartosciowych !ego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego
zamkni~tego,

zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogq stanowic

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

Subfunduszu.
5.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni~znego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec !ego podmiotu i
udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie wi<;1cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Ograniczer'l tych nie stosuje

si~

do papier6w wartosciowych emitowanych,

Par'lstwa, Narodowy Bank Polski, par'lstwa nalei:qce do OECD albo

por~czonych

mi~dzynarodowe

lub gwarantowanych przez Skarb

instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jed no z par'lstw nalei:qcych do OECD.
6.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic

wi~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 par'lstwa lub euro nie moze stanowic

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

9.

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

10. 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% (dwadziestu 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

zamkni~tego.

6

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty
Peine 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 Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6tn. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
1.

lnwestycje Subfunduszu w dlutne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~tnego

wi~cej

mogq stanowic nie

nit 34%

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.
2.

Subfundusz

mote lokowac nie wi~cej nit 34% (trzydziesci cztery procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub

certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytucj~ wsp61nego
inwestowania, majqcq siedzib~ za granicq.
3.

Subfundusz nie

mote nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu

zamkni~tego,

zarzqdzanego przez Towarzystwo,

w ramach pierwszej emisji papier6w wartosciowych tego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego
zamkni~tego,

zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogq stanowic wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

Subfunduszu.
4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~tnego

i udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie

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

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Ograniczen tych nie stosuje si~ do papier6w wartosciowych emitowanych, por~czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Panstwa, Narodowy Bank Polski, panstwa naletqce do OECD albo

mi~dzynarodowe

instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw naletqcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic wi~cej nit 25% (dwadziescia pi~c procent) wartosci
Aktyw6w Subfunduszu.

6.

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

7.
8.
9.

nit 20% (dwadzie6cia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Waluta obca jednego panstwa lub euro nie

mote stanowic wi~cej nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

mote zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.
mote dokonywac Kr6tkiej Sprzedaty papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~tnego. tqczna wartosc
papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~tnego, b~dqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie mote przekroczyc
Subfundusz

Fundusz

30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu, przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku

pieni~tnego

jednego emitenta,

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie

b~dzie

wytsza nit 20%

(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
10. Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, potyczki i kredyty o lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 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~tego.

Peine i szczeg6lowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestit SFIO zawarte
zostaly w rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
1.

Subfundusz jest Subfunduszem dlutnym inwestujqcym w dlutne papiery wartosciowe
denominowane w walucie polskiej. Udzial lokat innych nit wskazane powytej nie

oraz instrumenty rynku

pieni~znego

mote przekraczac 20% (dwudziestu procent)

Aktyw6w Subfunduszu.
2.

Fundusz

mote dokonywac Kr6tkiej Sprzedaty papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

pieni~znego.

papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~tnego, b~dqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie

tqczna wartosc

mote przekroczyc

30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu, przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku pieni~znego jednego emitenta, b~dqcych przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie b~dzie wytsza niz 20%
(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
3.

Subfundusz moze inwestowac do 10%

(dziesi~ciu

procent) wartosci swoich Aktyw6w w obligacje zamienne na akcje, w zwiqzku z

czym motliwe jest, it przejsciowo wsr6d lokat Subfunduszu mogq znajdowac
4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie

si~

akcje i prawa wynikajqce z akcji.

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

7

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Roczne sprawozdanie finansowe Ark a Prestit Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty
Ograniczen tych nie stosuje si~ do papier6w wartosciowych emitowanych. por~czonych lub gwarantowanych przez Skarb
Panstwa. Narodowy Bank Polski. par'lstwa naletqce do OECD albo

mi~dzynarodowe

instytucje finansowe. kt6rych czlonkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw naletqcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogq stanowic wi~cej nit 25% (dwadziescia pi~c procent) wartosci
Aktyw6w Subfunduszu.

6.

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

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

mote stanowic wi~cej nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
mote zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.
9. Subfundusz mote lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
7.

Waluta obca jednego panstwa lub euro nie

8.

Subfundusz

inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq
inwestowania majqcq

siedzib~

instytucj~

wsp61nego

za granicq. Fundusze inwestycyjne oraz instytucje wsp61nego inwestowania. kt6rych tytuly

uczestnictwa b~dzie nabywal Subfundusz. zgodnie z politykq inwestycyjnq. Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 66%
(szescdziesi~ciu

szesciu procent) swoich aktyw6w w dlutne papiery wartosciowe i instrumenty finansowe o podobnym

charakterze.
10. Subfundusz nie

mote nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu

zamkni~tego.

zarzqdzanego przez Towarzystwo. w ramach

pierwszej emisji papier6w wartosciowych !ego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego

zamkni~tego.

zarzqdzanego przez Towarzystwo. nie mogq stanowic wi~cej nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
11. Fundusz na rachunek Subfunduszu

mote zaciqgac. wylqcznie w bankach krajowych. instytucjach kredytowych lub bankach

zagranicznych. w rozumieniu Ustawy. potyczki 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

zamkni~tego.

Peine i szczeg6lowe informacje
inwestycyjnej i zasady lokowania
w rozdziale 13 Statutu. Ponadto
o funduszach inwestycyjnych (Dz.

o ograniczeniach inwestycyjnych. kt6rym podlegajq lokaty Funduszu. oraz zasady polityki
dla Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych subfundusz w Arka Prestit SFIO zawarte zostaly
Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku
U. Nr 146. poz. 1546 z p6zn. zm.). zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz 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

instytucj~

wsp61nego

inwestowania majqcq siedzib~ za granicq.
2.

Co najmniej 50% (pi~cdziesiqt procent) aktyw6w Subfundusz b~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 dlutne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

4.

Subfundusz

pieni~tnego

mogq stanowic nie

wi~cej

nit 34%

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.

mote lokowac do 50%

(pi~cdziesi~ciu

procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty

inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq instytucj~ wsp61nego
inwestowania majqcq

siedzib~

za granicq. Fundusze inwestycyjne oraz instytucje wsp61nego inwestowania. kt6rych tytuly

uczestnictwa b~dzie nabywal Fundusz. zgodnie z politykq inwestycyjnq. Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 66%
(szescdziesi~ciu

szesciu procent) swoich aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (w szczeg61nosci

prawa poboru. prawa do akcji).
5.

Subfundusz nie

mote nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu

zamkni~tego.

zarzqdzanego przez Towarzystwo. w ramach

pierwszej emisji papier6w wartosciowych !ego funduszu. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego
zarzqdzanego przez Towarzystwo. nie mogq stanowic
6.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

wi~cej

pieni~tnego

udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie
Ograniczen tych nie stosuje

si~

zamkni~tego.

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

wyemitowane przez jeden podmiot. wierzytelnosci wobec !ego podmiotu i
wi~cej

nit 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

do papier6w wartosciowych emitowanych.

Panstwa. Narodowy Bank Polski. panstwa naletqce do OECD albo

mi~dzynarodowe

Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw naletqcych do OECD.

8

po~czonych

lub gwarantowanych przez Skarb

instytucje finansowe. kt6rych czlonkiem jest
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7.

Listy zastawne wyemitowane przez jed en bank hipoteczny nie mogq stanowic wi~cej niz 25% (dwadziescia

pi~c

procent) wart asci

Aktyw6w Subfunduszu.
8.

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

9.

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

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

10. Subfundusz maze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.
11. Fundusz maze dokonywac Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku
papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

pieni~znego, b~dqcych

pieni~znego.

tqczna wartosc

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie maze przekroczyc

30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu, przy czym maksymalna wartosc papier6w wartosciowych lub
instrument6w rynku

pieni~znego

jednego emitenta,

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie

b~dzie

wyzsza niz 20%

(dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
12. Fundusz na rachunek Subfunduszu maze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o lctcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 20% (dwadziescia procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.
13. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego

zamkni~tego.

Peine i szczeg6lowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq 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 Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, paz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Got6wkowy
1.

Subfundusz jest Subfunduszem got6wkowym zorientowanym na inwestycje w dluzne papiery wartosciowe emitowane,
lub gwarantowane przez: Narodowy

Ban~

por~czane

Polski, Skarb Panstwa lub Panstwa Czlonkowskie. Udzial lokat innych, niz wskazane

w zdaniu poprzednim, nie maze przekraczac 20% (dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
2.

Maksymalny, wazony wartoscict lokat, sredni termin do wykupu lokat wchodzqcych w sklad portfela inwestycyjnego Subfunduszu,
nie maze bye dluzszy niz rok. W przypadku instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest r6wny
terminowi do wykupu najblizszego kuponu.

3.

Lokaty denominowane w walucie innej niz polska mogq stanowic nie

4.

Subfundusz nie inwestuje w akcje.

5.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

i udzialy w tym podmiocie, nie mogq stanowic lctcznie
Ograniczen tych nie stosuje

si~

wi~cej

niz 5%

(pi~c

procent) Aktyw6w Subfunduszu.

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

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

do papier6w wartosciowych emitowanych,

Panstwa, Narodowy Bank Polski, panstwa nalezqce do OECD alba

por~czonych

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~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.

8.

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

9.

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

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu maze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych - w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty o lctcznej 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

zamkni~tego.

Peine i szczeg6lowe informacje o ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Got6wkowy subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale 18

9

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty
Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, paz. 1546 z p6tn. zm.), zwanej dalej Ustawq.

Ill.

Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych
Finna Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych SA
Siedziba i ad res Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych

61-739 Poznan, placWolnosci 16
Dane rejestrowe

Sp6lka wpisana do rejestru

przedsi~biorc6w

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

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

IV. Okres sprawozdawczy i dzieri bilansowy
Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres ad 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie
finansowe zostalo sporzctdzone na dzien 31 grudnia 2013 roku. Dane por6wnawcze obejmujq okres ad 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku.

V. Kontynuowanie dzialalnosci przez Fundusz oraz okolicznosci
zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu

wskazuj~ce

Sprawozdanie finansowe_zostalo sporzctdzone przy zaloi:eniu kontynuowania dzia!alnosci przez Fvndusz oraz jego

na

Subfundu~ze

w dajqcej si~ przewidziec przyszlosci. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagroi:enie kontynuowania dzialalnosci Funduszu
i jego Subfunduszy.

VI.

Wskazanie zakresu zmian dotycz~cych liczby posiadanych przez Fundusz
Subfunduszy w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym mialy miejsce zmiany w ilosci posiadanych przez Arka Prestii: SFIO Subfunduszy. W dniu 22 listopada
2013 roku zosta! utworzony kolejny subfundusz: Arka Prestii: Got6wkowy.

VII. Dane

identyfikuj~ce

bieglego rewidenta

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonct odpowiedzialnoscict sp6lka komandytowa
uL Chlodna 51
00-867 Warszawa
KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonct odpowiedzialnoscict sp6lka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdan finansowych wpisanym na

list~

pod numerem 3546.

VIII. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je

r6znicuj~cych

Nie dotyczy.

IX.

Metodologia przygotowania

pol~czonego

sprawozdania finansowego

Polctczone sprawozdanie finansowe Arka Prestii: SFIO sporzctdzone zostalo poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji
sprawozdan jednostkowych Subfunduszy Arka Prestii: Obligacji Skarbowych, Arka Prestii: Akcji Polskich, Arka Prestii: Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy, Arka Prestii: Akcji Rosyjskich, Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestii:
Got6wkowy, zgodnie z § 36 ust. 1 Rozporzctdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, paz. 1859).
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W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano

nast~pujqcych

zmian danych dotyczqcych roku 2012 w por6wnaniu do danych

zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2012.
Polq_czony rachunek wyniku z operacji
(w tysiq_cach z!otych)

Pozycja

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku (straty) z
wyceny lokat z tytu!u r6znic
kursowych

Dane por6wnawcze przed zmianq_
prezentacji
za okres 1.01.2012-31.12.2012 r.
(w tys. z!)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
za okres 1.01.2012-31.12.2012 r.
(w tys. z!)

(13 822)

1 734

(12 088)

Zmiana prezentowanych danych por6wnawczych jest konsekwencjq dokonania korekty zawyzonej wartosci niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu r6znic kursowych, kt6rego zmiana prezentowana jest w Rachunku wyniku z operacji w pozycji
V1.2.(-) ,Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu r6i:nic kursowych". Zawyzenie to dotyczylo
papier6w wartosciowych, kt6rych nominal wyrazony jest w walucie obcej, a kt6rych rynkiem wyceny by! w trakcie okresu
sprawozdawczego r6wniez rynek polski, tj. papier6w wartosciowych zagranicznych sp6lek notowanych na Warszawskiej Gieldzie
Papier6w Wartosciowych S.A. w form ule dual-listing.
Powyzsza zmiana nie ma wplywu na wartosc aktyw6w netto Subfunduszu.
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Polctczone zestawienie lokat
1) Tabela gt6wna
31.12.2013 r.

Sktadnlkl lokat

31.12.2012 r.

Wartosc
wedtug
wyceny na
dziel'i
bllansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedtug ceny
nabycla
(wtys. zt)

Wartosc
wedtug
wyceny na
dziel'i
bilansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedtug ceny
nabycla
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

134 627

145415

6,60%

43 056

51 172

2,11%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

122

138

0,01%

Prawa poboru

-

-

0,00%

-

3

0,00%

2 863

2 930

0,13%

1 213

1 313

0,06%

44 854

45 216

2,05%

17 445

17 528

0,72%

1 842 705

1 855 490

84,22%

2 193 901

2 298 240

94,89%

lnstrumenty pochodne

-

4 585

0,21%

-

75

0,00%

Udzialy w sp6lkach z ograniczonq_
odpowiedzialnosciq_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

334

367

0,02%

272

269

0,01%

21 624

22 072

1,00%

-

-

-

Wierzy1elnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomoscl

-

-

-

-

-

-

Statkl morskie

-

-

-

-

-

-

I nne

-

-

-

-

-

-

2 047 007

2 076 075

94,23%

2 256 009

2 368 738

97,80%

Akcje

Kwity depozy1owe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Ty1u!y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majq_ce siedzib~ za granicq_

Suma

-
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Polctczony bilans
(w tysictcach ztotych)
31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

2 203 167

2422 027

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

46 389

45 542

2. Naleznosci

26 734

16

53 969

7 731

1 623 750

2 318 290

1 452 407

2 260 643

452 325

50 448

403 083

37 597

II. Zobowi~zania

49 831

74 906

Ill. Aktywa netto

2 153 336

2 347 121

IV. Kapltat Funduszu

1 966 757

2 181 394

1. Kapita! wplacony

5 265 998

2 990 797

(3 299 241)

(809 403)

166 378

74 206

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

80 006

32 938

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

86 372

41 268

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

20 201

91 521

2 153 336

2 347 121

I. Aktywa

3. Transakcje przy zobowiq_zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

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

2. Kapita! wyplacony
V. Dochody zatrzymane

VII. Kapitat Funduszu I zakumulowany wynik z operacji

Polctczony bilans nalezy analizowac lctcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniam i jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowiq integralnct
cz~sc

sprawozdania finansowego.
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Polct,czony rachunek wyniku z operacji
(w tysictcach ztotych)
1.01.2013 r.31.12.2013 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

87 553

50 671

2 931

2 509

84 605

48 157

2

-

15

5

11. Koszty Funduszu

40496

21356

1. Wynagrodzenle dla Towarzystwa

31 589

16 002

353

403

3. Oplaly zwiq_zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

4

-

4. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

4

1

775

255

7 592

4 564

179

131

1. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Oodatnie saldo r6znic kursowych
4. Pozostale

2. Oplaty dla Depozytarlusza

5. Koszly odsetkowe
6. Ujem11e saldo r6Z:nic

k~.;rsowych

7. Pozosta!e

11

Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

IV. Koszty Funduszu netto

40485

21 356

V. Przychody z lokat netto

47 068

29 315

(26 216)

147 250

45 104

52 791

(834)

(2 388)

(71 320)

94 459

2 491

(12 088)

20 852

176 565

VI. Zrealizowany I niezreallzowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytu!u r6znic kursowych
2. Wzrost {spadek) nlezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z ty1u!u r6znlc kursowych

VII. Wynik z operacji

Polctczony rachunek wyniku z operacji nalei:y analizowac lctcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy,
kt6re stanowiq integralnct cz~sc sprawozdania finansowego.
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Polctczone zestawienie zmian w aktywach netto
{w tysictcach ztotych)
1.01.2013 r.31.12.2013 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1. Zmlana wartoscl aktyw6w netto
2 347 121

475 957

20 852

176 565

a) przychody z lokat netto

47 068

29 315

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

45 104

52 791

(71 320)

94 459

20 852

176 565

-

-

a) z przychod6w z lokat netto

-

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

-

-

(214 637)

1 694 599

a) zmlana kapita!u wp!aconego {powi~kszenie kapita!u z tytu!u zbytych jednostek
uczestnictwa)

2 275 201

2 319 772

b) zm·1ana kaplta!u wyp!aconego (zmniejszenie kapita!u z tytu!u odkupionych jednostek
uczestnictwa)

2 489 838

625 173

6. tq_czna zmiana aktyw6w netto w okresle sprawozdawczym

(193 785)

1871 164

7. Wartosc': aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

2 153 336

2347121

8. Srednia wartosc': aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

2 055 543

1 367 597

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

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytu!u wyniku z operacji
4. Oystrybucja dochod6w {przychod6w) Funduszu (razem), w tym:

c) z przychod6w ze zbycia lokat

I

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

Polctczone zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac lctcznie z wprowadzeniem
Subfunduszy, kt6re stanowict integralnct cz~sc sprawozdania finansowego.

15

sprawozdaniami jednostkowymi

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Warszawa, dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

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

Otwartego

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i

( ,Fundusz'' ) zarzqdzanego przez

prowadz<~ccego

dzialalnosc 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 Gott!wkowy.

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

dane dotycz<lce stanow aktywow Funduszu w szczeg61nosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pieniyznych i rachunkach papien)w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w, przedstawione
w potqczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 0 I stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

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

Otwartego

( ..Fundusz'' ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dziatalnosc 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 Gotowkowy.

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

dane dotyczqce stanow aktywow subfunduszu Arka Prestiz Obligacj i Skarbowych, w szczegolnosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni<;!:Znych i rachunkach papierow wartosciowych oraz
pozytk6w z tych aktywl)w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych za okres od 0 I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sq
zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., petniqcy obowiqzki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego

Otwartego

( ,Fundusz'') zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dziatalnosc 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 Gotowkowy,

dziatajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249. poz. I l'\59). oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stanow aktywow subfunduszu Arka Prestiz Akcj i Polskich. w szczeg61nosci aktywow
zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papierow wartosciowych oraz pozytkow z tych

aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Pol skich za okres od 0 I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sq zgodne ze stan em faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A.. pelni<tcy obowi'lZki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

( .,Fundusz" ) zarz<tdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz<tcego dzialalnos6 jako fundusz
z wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Poiskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
- Arka Prestiz Got6wkowy,

clzialaj'lc w zwi<tzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249. poz. I R59). oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw<lw subfunduszu Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
w szczeg<llnosci

aktyw<lw

zapisanych

na

rachunkach

pieni~znych

rachunkach

papier<lw

wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka Prestiz Akcj i Srodkowej i Wschodniej Eurnpy za okres od 0 I stycznia
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

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

Otwartego

( ,.Fundusz" ) zarzqdzanego przez

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

dzialajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249. poz. 1859). oswiadcza, ze:

dane

dotyczqce

w szczeg6lnosci

stan6w
aktyw6w

aktyw6w
zapisanych

subfunduszu
na

Arka

rachunkach

Prestiz

Obligacji

pieni(;!:Znych

Korporacyjnych.

rachunkach

papier6w

wattosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym subfunduszu Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych za okres od 01 stycznia 2013 roku
do 31 grudn ia 2013 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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

Otwartego

( .. Fundusz·· ) zarzqdzanego przez

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

dziatajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249. poz. 11159). oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Akcji Rosyjskich. w szczeg6lnosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach

pieni~tznych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz

pozytk6w z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sq zgodne
ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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

Otwartego

( ,Fundusz'" ) zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dziatalnosc 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,

dziatajqc w zwiqzku z § 37 ust. I pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007
roku w

~prawie

szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.

Nr 249, poz. 1859). oswiadcza. ze:

dane dotyczqce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Got6wkowy. w szczeg61nosci aktyw6w
zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papien)w wartosciowych oraz pozytk6w z tych

aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka Prestiz
Got6wkowy za okres od 22 Iistopada 20 13 roku do 31 grudnia 20 13 roku Sq zgodne ze stanem
faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LIST TOWARZYSTWA
SKIEROWANY DO UCZESTNIKOW FUNDUSZU

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
ol. Wolnosci 16, 61~139 Poman
teleton: 801123 8011ub l+481 618851919

Szanowni Paristwo!
Zgodnie z wieloletniq praktykq przygotowalismy list towarzyszqcy rocznemu sprawozdaniu finansowemu Funduszy
lnwestycyjnych Arka za 2013 rok. Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych oraz sprawozdania
jednostkowe subfunduszy rzetelnie i wyczerpujqco przedstawiajq
i subfunduszy.

Zach~camy

Paristwa do zapoznania

si~

sytuacj~

majqtkowq i finansowq funduszy

z tymi dokumentami. gdyz zawierajq one istotne informacje

dotyczqce wybranych przez Paristwa produkt6w. Znajdq w nich Paristwo

mi~dzy

innymi sktad portfela

poszczeg61nych subfunduszy na dzieri 31.12.2013, bilans. rachunek wyniku oraz obszerne informacje dodatkowe.
Ostatecznym wynikiem dziatania funduszy Sq stopy zwrotu poszczeg61nych subfunduszy, gdyz to od nich zalezq
wyniki Paristwa inwestycji. Zanim jednak przejdziemy do omawiania wynik6w inwestycyjnych. chcielibysmy zwr6cic
Paristwa

uwag~

na najwazniejsze czynniki, kt6re

wptyn~

na te wyniki.

W centrum zainteresowania praktycznie wszystkich inwestor6w przez caty rok 2013 pozostawaty dziatania
okreslane skr6tem QE (quantitative easing), podejmowane przez amerykariskq
za tym procedura tagodzenia polityki
na

comiesi~cznym

pieni~znej

Rezerw~

si~

Federalnq. Kryje

stosowana przez amerykariski bank centralny FED. polegajqca

skupowaniu za okreslonq kwot~ amerykariskich obligacji rzqdowych i obligacji zabezpieczonych

hipotecznie. Celem tego dziatania jest
posrednio wptywa na

wi~kszq

zwi~kszenie

ilosci pieniqdza. a tym samym ptynnosci na rynku lokalnym, co

ptynnosc na rynkach catego swiata. Skutkiem zas jest wzrost wycen zar6wno

obligacji, jak i akcji na catym swiecie. Dziatania FED ze szczeg61nq sitq wptywajq na wyceny akcji i instrument6w
dtuznych na rynkach rozwijajqcych si~. do kt6rych nalezy Polska oraz praktycznie cata Europa Srodkowa i
Wschodnia. W konsekwencji kazda zapowiedz ograniczenia lub zakoriczenia QE powodowata spadek wycen
obligacji na rynkach dojrzatych oraz instrument6w dtuznych i akcji na rynkach rozwijajqcych

si~.

W ten spos6b

dziatania amerykanskiego banku centralnego miaty takZe wptyw na wyceny jednostek uczestnictwa Funduszy
Arka.
W minionym roku kilkukrotnie mielismy do czynienia ze zmianq nastroj6w i wycen. spowodowanq spekulacjami
na temat daty ograniczenia QE. Mimo to na rynkach kraj6w

rozwini~tych

byt to bardzo dobry rok. Amerykariski

lndeks S&P 500 zyskat w tym czasie 29,6% (w USD). a indeks niemieckiej gietdy DAX 25,5% (w EUR).
Rok 2013 byt mniej udany dla rynk6w rozwijajqcych

si~.

takich jak chociazby Polska. WIG wzr6st w 2013 r. o 8,1 %.

WIG20 spadt o 7,0%. chociaz indeks srednich sp6tek mWIG40 wzr6st o 31,1 %, a indeks matych sp6tek sWIG80
~13,3%

wzr6st o 37,3%. Z kolei indeks gietdy tureckiej BIST 100 spadt o

~

w walucie lokalnej oraz odpowiednio

29,9% w PLN i ~28,1% w USD. Gietda turecka byta jednq z tych. kt6re najsilniej reagowaty na wszelkie zapowiedzi
ograniczenia QE. Ostabita

si~

r6wniez waluta tego paristwa - lira turecka. Konflikt w Syrii, protesty spoteczne.

a pod koniec roku takze skandal korupcyjny w rzqdzie przypomniaty o ryzyku politycznym, co powodowato. ze
inwestorzy odnosili

si~

do tureckiego rynku z

wi~kszq

rezerwq. Jednak w dtuzszej perspektywie rozw6j tureckiej

gospodarki oraz wyceny akcji powinny bye wspierane przez ogromne projekty infrastrukturalne realizowane przez

-

www.arka.pl
, , , c_

-

-

-

--

• ..,.... I Fumt'lusze lmwestycyjne Arka

~

1-'1

--

ten kraj. Jest to wciqi: istotny rynek dla Funduszy Arka i widzimy w nim potencjru do dtugofalowych wzrost6w mimo
negatywnego wptywu na stopy zwrotu w 2013 roku.
Jesli chodzi o

Polsk~.

to poza wspomnianym wyzej QE istotnym czynnikiem. kt6ry w najblizszym czasie

wptywat na decyzje inwestor6w. jest

rozpocz~cie

b~dzie

wprowadzania rzqdowej reformy systemu OFE.

Stopy zwrotu

Stopy zwrotu

w okresie

w okresie

31.12.2012 r.-

31.12.2008 r.-

31.12.2013 r.

31.12.2013 r.

Arka BZ WBK Akcji (PLN)

1,50%

46,53%

Arka BZ WBK Zr6wnowazony (PLN)

1,25%

45,67%

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN)

1,31%

46,36%

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN)

0,98%

36,62%

Arka BZ WBK Ochrony Kapitatu (PLN)

2,22%

27.45%

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN)

4.40%

31.12%

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR *)

2,92%

31.92%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (PLN)

14,21%

92.24%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR*)

12,59%

93,41%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD*)

17,53%

89,04%

(10,21)%

71,16%

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PLN)

(11.49)%
(29,19)%

72,20%
78,58%

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR*)

(30,20)%

79,67%

Arka BZ WBK Energii (PLN)

1,98%

50,18%

Arka BZ WBK Energii (EUR*)

0,53%

51,09%

Arka BZ WBK Energii (USD*)

4,95%

47,68%

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (PLN)

3,88%

Arka BZ WBK Obligacji Plus (PLN)

2,92%

Subfundusze funduszu Arka BZ WBK FlO
(symbol waluty, w kt6rej wyrazona jest jednostka uczestnictwa)

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

Subfundusze funduszu Arka Prestii: SFIO
(symbol waluty. w kt6rej wyrazona jest jednostka
uczestnictwa)

~

~

Stopy zwrotu
w okresie
31.12.2012 r.31.12.2013 r.

Arka Prestiz Akcji Polskich (PLN)

16,61%

Arka Prestiz Akcji Rosyjskich (PLN)

(3,50)%

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (PLN)

(11,35)%

Arka Prestii: Obligacji Skarbowych (PLN)

0,90%

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych (PLN)

4,31%

Podane wyniki Sq stopami zwrotu jednostki uczestnictwa subfunduszy (w przypadku subfunduszy funduszu

www.arka.pl

Arka BZ WBK F/0: kategolii A) w podanych okresach, oparte scz na danych historycznych i nie

uwzg/~dniajcz

podatku od dochod6w kapitalowych ani oplat zwiczzanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa,
zgodnie z Tabelcz Oplat

dost~pncz

na stronie www.arka.pl (Arka BZ WBK FlO) oraz na stronie

www.prestiz.arka.pl (Arka Prestiz SF/0).

Fundusze nie gwarantujcz

osiczgni~cia

podobnych wynik6w

w przyszlosci. Stopy zwrotu scz wyliczone na podstawie wyceny sprawozdawczej jednostek uczestnictwa na
ostatni dziefl roku.
Subfundusz Arka Prestiz Got6wkowy rozpoczczl dzialalnosc 22. 11.2013 r. i z tego

wzgl~du

nie umieszczono go

w powyzszej tabeli. Zannualizowana stopa zwrotu tego subfunduszu od poczcztku dziala/nosci do 31.12.2013 r.
wynosi 2,47%.
si~

Przechodzqc do prezentacji wynik6w inwestycyjnych, chcielibysmy skupic
obligacji skarbowych. Rok temu zwracalismy

uwag~

przez

chwil~

na subfunduszach

nato, i:e stopy zwrotu subfunduszy obligacji skarbowych byty

na wyjqtkowo wysokich poziomach. Splot rosnqcych oczekiwan na obnii:ki stop procentowych w Polsce
z bezprecedensowymi dzialaniami bank6w centralnych USA, Wielkiej Brytanii i strefy euro przeloi:yl
wzrostowych

miesi~cy

si~

na 15

na tym rynku i w konsekwencji roczne stopy zwrotu funduszy dlui:nych na koniec 2012 roku

wyraznie przekroczyty 10%. Z kolei w roku 2013 cykl obnii:ek stop procentowych by/ wprawdzie kontynuowany, ale
by/ on jui: w pelni, a nawet (jak

si~

p6zniej okaza/o) z nadmiarem

Dodatkowo dui:e wahania cen byty wywotywane perspektywq
pieni~dzy

uwzgl~dniony

zwi~kszenia

w rentownosciach obligacji.

lub zmniejszenia tempa dostarczania

na rynek, czyli wspominanym jui: QE. W naszych subfunduszach obligacji skarbowych zakladamy raczej

dui:y udzial obligacji dlugoterminowych o statym oprocentowaniu. Pozwala to liczyc na wyi:sze stopy zwrotu nii: w
przypadku obligacji kr6tkoterminowych, wiqi:e

si~

to jednak z

wi~kszymi

wahaniami wycen jednostek w kr6tkim

okresie. Ryzyko stopy procentowej jest gl6wnym z powod6w, dla kt6rych rekomendujemy inwestowanie w tego
typu fundusze na okres przynajmniej dw6ch lat.
Analizujqc powyi:szq tabel~ z wynikami inwestycyjnymi, bye moi:e zwr6cili Panstwo uwag~ na znakomite, zar6wno
w kr6tkim, jak i d/ugim terminie, stopy zwrotu subfunduszu Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych. W
portfelu subfunduszu dominujq tytuty uczestnictwa renomowanych powiernik6w inwestujqcych gl6wnie na rynkach
rozwini~tych,

tam gdzie- jak jui: wspominalismy- rok 2013 przyni6sl stosunkowo dui:e wzrosty na gieldach.

Jednymi z najbardziej popularnych subfunduszy w naszej ofercie w 2013 roku byty: Arka Prestii: Obligacji
Korporacyjnych i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Wiemy, i:e dla wielu z Panstwa bardzo istotnym
elementem przy tego typu funduszach jest ograniczanie ryzyka poprzez dbalosc o odpowiedni dob6r emitent6w
i ptynnosc srodk6w. Obserwujqc rynek funduszy obligacji korporacyjnych, moi:na zauwai:yc, i:e wysokie stopy
zwrotu bardzo
zwi~kszonymi

cz~sto

wiqi:q

si~

z podwyi:szonym ryzykiem, kt6re moze

si~

zmaterializowac spadkami wycen,

wahaniami wartosci jednostek, a nawet problemami z ptynnosciq. Chcielibysmy Panstwa zapewnic,

i:e w naszych subfunduszach obligacji korporacyjnych starannie dobieramy emitent6w. Preferujemy takie

inwestycje, kt6rych spos6b wyceny pozwala moi:liwie najwierniej oddawac rynkowq wartosc aktyw6w subfunduszu,
a

cz~sc

srodk6w inwestujemy w obligacje skarbowe, co dodatkowo

zwi~ksza

ptynnosc srodk6w w subfunduszach.

W sytuacji stosunkowo niskiej podai:y obligacji korporacyjnych spelniajqcych te wymagania nasi zarzqdzajqcy
poszukujq r6wniez atrakcyjnych obligacji korporacyjnych wsr6d sprawdzonych i wiarygodnych emitent6w poza
granicami Polski. To wszystko sprawia, ze majq Panstwo do dyspozycji wysokiej jakosci produkty finansowe,
oferujqce atrakcyjne potencjalne stopy zwrotu przy umiarkowanym ryzyku.
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Kolejnq sprawq, na kt6rq chcielibysmy zwr6cie Panstwa
obchodzqcych niedawno trzeciq

rocznic~

Sq bardzo dobre wyniki inwestycyjne

powstania subfunduszy Arki Prestii: SFIO. Wedtug niezalei:nego osrodka

badawczego Analizy Online subfundusz Arka Prestii: Akcji Polskich znalazl
funduszy akcji polskich uniwersalnych pod

wzgl~dem

si~

w pierwszej tr6jce najlepszych

uzyskanej 3-letniej stopy zwrotu. W okresie 31.12.2010 r.-

31.12.2013 r. wycena jednostki subfunduszu wzrosla o 14,4%. Doskonate wyniki inwestycyjne subfunduszu Sq
efektem przede wszystkim bardzo dobrej selekcji sp6/ek do portfela subfunduszu.
Pomimo elastycznej polityki inwestycyjnej umoi:liwiajqcej inwestowanie nawet do 20% w jednq

Dzi~ki

subfunduszu Arka Prestii: Akcji Polskich by/ w tym okresie dose mocno zdywersyfikowany.
podejsciu ograniczylismy ryzyko

bl~d6w

sp6/k~

w doborze sp6/ek, jednoczesnie generujqc bardzo dobrq

stop~

portfel

takiemu
zwrotu.

Tam, gdzie bylismy silnie przekonani do sp6/ek, zaklady z rynkiem byly dui:e i to zaprocentowah Portfel
subfunduszu nie sktada

si~

tylko z malych i srednich sp6/ek,

dzi~ki

czemu powinien bye mniej narai:ony na zmiany

wyceny jednostki nii: na przyktad fundusz inwestujqcy tylko w takie sp6/ki.
Powyi:ej mediany, czyli wsr6d 50% funduszy o najlepszych wynikach w swoich grupach por6wnawczych (wedtug
klasyfikacji Analiz Online), w odniesieniu do 3-letniej stopy zwrotu Sq r6wniei: subfundusze: Arka Prestii: Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy oraz Arka Prestii: Obligacji Skarbowych.
BZ WBK TFI S.A. zarzqdza r6wniei: trzema funduszami

zamkni~tymi:

Arka BZ WBK Fundusz Rynku

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

Zmiana wyceny certyfikatu inwestycyjnego

(symbol waluty, w kt6rej wyrai:ony jest certyfikat inwestycyjny)

w okresie: 31.12.2012 r.-31.12.2013 r.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ (PLN)

(25,03)%

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ (PLN)

(23,24)%

(7,29)%
Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy FIZ (PLN)
..
Podane wymk1 Funduszy lnwestycYJnych Zamkm~tych Arka scz opaJte na danych h1storycznych 1 me stanow1cz
gwarancji uzyskania podobnych wynik6w w przyszlosci. Wyniki te nie

uwzgl~dniajcz

oplat ani podatk6w zwiczzanych

z uczestnictwem w Funduszach. Szczeg61owe informacje dotyczczce Funduszy znajdujcz

si~

w odpowiednich,

aktua/nych Statutach i Prospektach Emisyjnych Funduszy opublikowanych na stronie www.arka.pl.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ znajduje

si~

obecnie w fazie wyprzedai:y portfela rynku

nieruchomosci. W dniu 27 wrzesnia 2013 roku Towarzystwo trzeci raz z
Arki BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomosci FIZ o kolejne 6

miesi~cy,

samym lqcznie czas trwania Funduszu zostal przedtui:ony o 18

rz~du

ogtosito przedtui:enie dziatalnosci

to jest do dnia 28 czerwca 2014 roku. Tym

miesi~cy.

Opr6cz wyi:ej wymienionych funduszy Towarzystwo zarzqdza taki:e funduszem parasolowym: Credit Agricole FlO.
Szczeg6/owe informacje dotyczqce m.in. wynik6w inwestycyjnych i sktadu portfela wyi:ej wymienionych funduszy,
wedlug stanu na 31 grudnia 2013 r., znajdujq si~ w sprawozdaniach finansowych tych funduszy.

www.arka.pl _•

......: f'unt:tus:ze lnwestycyjne Arka

tqczna suma aktyw6w netto funduszy zarzqdzanych przez BZ WBK TFI S.A. wyniosta na koniec 2013 roku
11,2 mid zl.
Najwai:niejszqzmianq w ofercie w 2013 roku byto uruchomienie nowego subfunduszu funduszu Arka Prestii: SFIO:
Arka Prestii: Got6wkowy. Subfundusz uzupelnia

ofert~

Arki Prestii: SFIO o produkt z oczekiwanq stopq zwrotu

na poziomie nieco powyi:ej lokat bankowych przy spodziewanym niskim poziomie wahar'l kursu jednostki. Celem
subfunduszu jest ochrona realnej wartosci jego aktyw6w. Jest on odpowiednikiem subfunduszu Arka BZ WBK
Ochrony Kapitalu z funduszu Arka BZ WBK FlO.
Dzi~kujemy

Par'lstwu za zaufanie, jakim nas Par'lstwo obdarzyli, inwestujqc w produkty marki Arka. Jestesmy

przekonani, i:e inwestowanie w Funduszach Arka, zwtaszcza dlugoterminowe, moi:e

si~

przyczynic do realizacji

Par'lstwa plan6w finansowych.
Z powai:aniem

Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.

i(

I

i}.~
·)\.··.~.
Lll-1 f\. l~f6 '

i

()\v~'Vv~

I

!

Jac~k

Michal Zimpel

Marcinowski

Czlonek Zarzqdu

Prekes Zarzqdu
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!

Marlena Janota
Cztonek Zarzqdu

!

Poznan, dnia 27 marca 2014 r.

* W celu ustalenia zmiany wartosci jednostek kategorii A, kt6rych wartos6 wyrai:ona jest w euro lub w dolarze
amerykanskim, bilansowe wartosci jednostek kategorii A (wyrai:onych w zlotych) przeliczone zostaly odpowiednio na euro
lub na dolara amerykanskiego po srednich kursach NBP obowiqZUjqcych we wskazanych dniach.
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Raport uzupelniaj~cy zawiera 10 stron
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0 2014 KPMG Audyt spOlka z ograniczon(l odpowiedzialnoSci<t sp k. jest polsk<t spOlk<t komandytow'l i czi:onkiem sieci KPMG
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("KPMG International'"'), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone
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1.

Cz~sc

1.1.

Dane

ogolna raportu

identyfikuj~ce

Fundusz

1.1.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem)
Fundusz moze u:Zywa6 nazwy skr6conej Arka Prestiz SFIO.

1.1.2. Siedziba Funduszu
plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.1.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S<!d rejestrowy:

S<!d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi578

Data:
Numer rejestru:
identyfikuj~ce

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

1.2.

Dane

1.2.1

Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa

Funduszem

Fundusz jest zarz<1dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(zwane dalej Towarzystwem), z siedzib'l w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnos6 na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.

1.2.2

Rejestracja w Krajowym Rejestrze
S<!d rejestrowy:

S~dowym

S<!d Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S<!dowego
26 lutego 2001 r.
KRS0000001132

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy
na dzien bilansowy: 13.202.000 zl

1.2.3

Kierownik jednostki
Funkcjy kierownikajednostki sprawuje Zarz'ld Towarzystwa.
W sklad Zarz'ldu Towarzystwa na dzien31 grudnia 2013 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz'ldu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'ldu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'ldu.
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1.3.

Subfundusze

obj~te

pohtczonym sprawozdaniem finansowym

Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. nastypuj'lce subfundusze zostaly wl'lczone do
pol'lczonego sprawozdania finansowego:
•

Arka Prestiz Akcji Polskich,

•

Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

•

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,

•

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,

•

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,

•

Arka Prestiz Got6wkowy,

zwane dalej Subfunduszami.

1.4.

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

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

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S<!d rejestrowy:
Numer NIP:

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

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

1.5.

Informacje o pol~czonym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok
obrotowy
Pol'lczone sprawozdanie finansowe sporz'ldzone na dzien 31 grudnia 2012 r. i za rok
obrotowy koncz'lCY sitr tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon'l
odpowiedzialnosci'l sp.k. i uzyskalo opinitr bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'lczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu 29
kwietnia 2013 r. przez Watne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'lczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S<!dzie
Rejestrowym w dniu 30 kwietnia 2013 r.
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1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib'l w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 i dotyczy
pol'lczonego sprawozdania finansowego Funduszu, na kt6re sklada siy wprowadzenie do
pol'lczonego sprawozdania finansowego, pol'lczone zestawienie lokat oraz pol'lczony bilans
sporz'ldzony na dzien 31 grudnia 2013 r., pol'lczony rachunek wyniku z operacj i oraz
pol'lczone zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncz'lCY siy tego dnia.
Badanie pol'lczonego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umow'l z dnia
9 sierpnia 2013 r., zawart'l na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania pol<1czonego sprawozdania finansowego.
Badanie pol<1czonego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z pozniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w
rewiZJI finansowej wydanych przez Krajow'l Rady Bieglych Rewident6w oraz
Mitrdzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Badanie pol'lczonego sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 25 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. oraz od 17 lutego 2014 r.
do 28 lutego 2014 r.
Zarz'ld Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi'lg rachunkowych, sporz<1dzenie
i rzeteln'l prezentacjy pol'lczonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw'l
o rachunkowosci, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi
obowi¥uj'lcymi przepisami prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz'ldzenie
raportu uzupelniaj'lcego, odnosnie tego pol'lczonego sprawozdania finansowego oraz
prawidlowosci ksi'lg rachunkowych stanowi'lcych podstawy jego sporz'ldzenia.
Zarz'ld Towarzystwa zlo:Zyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci
i jasnosci zal'lczonego pol'lczonego sprawozdania finansowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wplywaj'lcych w spos6b znacz'lCY na dane wykazane w pol'lczonym sprawozdaniu
finansowym za rok badany.
W trakcie badania pol'lczonego sprawozdania finansowego Zarz'ld Towarzystwa zlo:Zyl
wszystkie :Z<!dane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam
wszelkie dokumenty i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w :laden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz'ldzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj'lcej sitr w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj'l wym6g niezaleznosci od
badanego Funduszu, Subfunduszy i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz'ldzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. Nr 77 poz.
649 z p6zniejszymi zmianami).
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1.7.

Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdan jednostkowych
Subfunduszy obj~tych pol~czonym sprawozdaniem finansowym
Nazwa subfunduszu

Podmiot uprawniony
do badania

Dzien
bilansowy

Rodzaj opinii
bieglego rewidenta

Arka Prestiz Akcji
Polskich

KPMG Audyt
Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2013 r.

bez zastrzezen

Arka Prestiz Akcji
Rosyjskich

KPMG Audyt
Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2013 r.

bez zastrzezen

Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej
Europy

KPMG Audyt
Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2013 r.

bez zastrzezen

Arka Prestiz Obligacji
Korporacyjnych

KPMG Audyt
Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzia1nosciq sp.k.

31 grudnia 2013 r.

bez zastrzezen

Arka Prestiz Obligacji
Skarbowych

KPMG Audyt
Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 20 13 r.

bez zastrzezen

Arka Prestiz Got6wkowy

KPMG Audyt
Sp6tka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k.

31 grudnia 2013 r.

bez zastrzezen
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2.

Analiza finansowa Funduszu

2.1.

Ogolna analiza

pol~czonego

sprawozdania finansowego

2.1.1. Poli!czony bilans

Aktywa
Srcxiki pieni;y:ine i ich ek.wiwalenty
Nal ezooS;:i
Trans~je przyzol::mviqzaniu si;y drugiej strony cb odkupu
Skladniki lok.at mtoV~-llile na aktywlljTll rynku, w tym

dlutne papiery wartmciowe
Skfddniki lok.at nieooto\\llile na akt)wnym rynk.u, w tym:
- dlutne papiery wmtmciowe
ZoiDwil}zania
Aktywa retto
Kapitat funduszu
Kapital wplacony
Kapital w;placony
Dochody za ti'Z}1llll ne
Zakumulo\\llile, nk.'tuzdysponowane przychody z lokat netto

l.akurnulo..vllily. nieraLd)S!XJOOvvllilyzrealizovvllilyzy~(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto§ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitatfunduszu i zakumulowany wynikz operacji

7

31.U.2013
zt '000

3lU.2012
zt '000

2 203167
46389
26734

2 422027
45 542
16

53 969
I 623 750
1./52 407
452 325
./03 083
49831
2 153336
1966 757
5 265 998
(3 299 241)
166 378
80006
86372

7 731
2 318 290
2 2{f) 6./3
50448
37 597
74906
2 347 121
2 181394
2 990797
(809 403)
74206
32 938
41268

20201

91521

2 153336

2347 Ul

Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport uzupelniajqcy z badania polqczonego sprawozdania jinansowego
za rok obrotowy k01kzqcy Si? 31 grudnia 2013 r.

2.1.2. Poli!czony rachunek wyniku z operacji
1.01.201331.12.2013
zl '000

1.01.201231.12.2012

Przychody z loklt
Dywidendy i ime udzialy w zyskach
P rzychody odsetkowe
Dodttni e sal do r6Zni c kursowych
Pozosta!e

87553

50671

2931
84605
2
15

2 509
48 157

Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla Towarzyst\Va
Oplatydla Depozytariusza
Oplaty zwi<)zane z prowadzeniem rejestru ak:tyw)wfunduszu
Oplaty za zezwol enia i rejestracyjne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo r6i.nic kursowych
Paz.ostale

40496

21356

31589
353
4

16 002
403

4

I
255
4 564
131

775
7592
179

Koszty pokrywane przez to wa rzystwo

zi'OOO

5

11

Koszty funduszu netto

40485

21356

Przychody z loklt netto

47068

29315

(26216)

147 250

Zrealimwany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrcalizm\any zyskl(strata) zc zbycia lokat w tym
- z t;tulu r6znic hrsowych
Wzros1!(~adek) nie-zrealizowanego zysku/(straty) z wyccny lokat, w tym:
- z lJtUhl r6:':nic h!rsowych
Wynik z operacji

2.2.

45104

52 791

(834)

(2 3&3)

(71320)
2 491

(12 0&3)

20852

176 565

94459

Wybrane wskazniki finansowe

Lckaty (zl '000)
Warto~ ak:tyw)w retto Funduszu (zl '000)
Kapital Fund.tszu (zl '000)
Wynik zoreracji (zl'OOO)

31.122013

31.122012

31.122011

2 076075
2 153 336

2 368 738
2 347121
2 181394
176 565

458 766
475 957

I 966 757
20 852

8

486795
(II 045)
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Fundusz posiada aktualn~ dokumentacjy opisuj~c~ zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859)

Zarz~d

(,Rozporz~dzenie").

Przyjyte zasady rachunkowosci zostaly przedstawione w notach
czysc sprawozdanjednostkowych Subfunduszy.

objasniaj~cych,

kt6re

stanowi~ integraln~

Sprawozdania jednostkowe Subfunduszy objyte
zostaly sporz~dzone na ten sam dzien bilansowy.

3.2.

Podstawa

sporz~dzenia pol~czonego

pol~czonym

sprawozdaniem finansowym

sprawozdania finansowego

Pol~czone

sprawozdanie finansowe sporz~dzono zgodnie z wymogami okreslonymi w § 36
Zasady sporz~dzenia pol~czonego sprawozdania finansowego Funduszu
zostaly opisane we wprowadzeniu do zal~czonego pol~czonego sprawozdania finansowego.
Rozporz~dzenia.

3.3.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszy oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem pol~czonego sprawozdania tinansowego nie stwierdzono
istotnych nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusze zasad dokonywania lokat,
termin6w i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszy oraz rzetelnosci
wyceny aktyw6w wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu.
Przeprowadzone badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszy i
dotrzymywania strategii zarz~dzania ich lokatami.
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3.4.

Wprowadzenie do

pol~czonego

sprawozdania finansowego

Dane zawarte we wprowadzeniu do pol~czonego sprawozdania finansowego zostaly
przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidlowo. Wprowadzenie
stanowi integraln~ czysc pol~czonego sprawozdania finansowego.

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

ograniczon~ odpowiedzialnosci~

, /'t

sp.k.

~,

/

M~~~~~±~

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Biegcy r~"ident
Nr ewidencyjny 12032

31 marca 2014 r.
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Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniajqcy zawiera l 0 stron
Opinia niezale:znego bieglego rewidenta
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z badania sprawozdania jednostkowego
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

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

Opinia o sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zalq.czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Obligacji
Skarbowych subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym z siedzibq. w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 (,Subfundusz"), na kt6re sklada siy
zestawienie lokat oraz bilans sporzq.dzone na dzien 3 1 grudnia 2013 r., rachunek wyniku
z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konczq.cy siy tego dnia
oraz noty objasniajq.ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarzq.d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksiq.g rachunkowych, sporzq.dzenie i rzetelnq. prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq. z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6miejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiq.zujq.cymi przepisami prawa.
Zarzq.d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznq., kt6rq. uznaje za
niezbydnq., aby sporzq.dzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci
powstalych wskutek celowych dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustawq. o rachunkowosci, Zarzq.d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq.
zobowiq.zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opmn o tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksiq.g rachunkowych stanowiq.cych podstawy
jego sporzq.dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajowq. Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladajq. na nas obowiq.zek postypowania zgodnego
z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonalnq. pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowiq.ce podstawy
jego sporzq.dzenia sq. wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majq.cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyczq.cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zale:Zy od naszego osq.du, w tym oceny ryzyka wystq.pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzajq.c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrznq. zwiq.zanq. ze sporzq.dzeniem oraz
rzetelnq. prezentacjq. sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania

KPMG Audyt $pOlka 2
odpow1edzialnoSc.iq sp , a
l;m'ted !1ab1:rty
partnership 0-nd a m0f1lber firrn of the KPMG
11etwork ot Independent rnernbcr t1rrns of+i110ted
w·,th KPMG lnternBtio:ral Cooperat,vu i"KPMG
tnternatior.a 1'"J., a Sv\IISS entrty

7.

ogran1c?1nq odpowwd71d'noSCii:j
kornandytowq r c;ionk1em
Sl~

z n1eldleznych

spo1e~

czluni<"Olfvsklch stowarzyszo11ych z KPMG International
Cooperat1ve {" KPMG lnternat1onat'"r, po-dr>1iotern prawa
~·.-ZW3!CdrSk•l:lQG

KRS 00003393/9
NIP 527-761·53-62
REGON 1420i813C

kontroli wewn~trznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez ocen~ odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarzq.d oraz ocen~ og6lnej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq. wystarczajq.cq.
i odpowiedniq. podstaw~ do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zalq.czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacj~ majq.tkowq. i finansowq. Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2013 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy koiiczq.cy si~ tego dnia, zostalo sporzq.dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowiq.zujq.cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych najej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywajq.cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzq.dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiq.g rachunkowych.

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

BZ Wi~K Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16.61-739 Poznan
telefon: l +481 6185573 22
faks: l+481 61 855 13 21

OSWIADCZENIE ZARZ;\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Obligacji
Skarbowych subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym za okres od
I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2013 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 710 884 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
707 237 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy ujemny
wynik z operacji w kwocie 6 835 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci I 389 509 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

lnformacj~

dodatkowq.

W imiepiu BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.
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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 2013 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego funduszu
Arka Prestii: Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2013 r.

Skladniki lokat

31.12.2012 r.

wartosc
wedlug
wyceny na
dzier\
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

wartosc
wedlug
wyceny na
dzier\
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

700 184

710 380

97,37%

2 033 640

2 133 166

98,35%

lnstrumenty pochodne

-

504

0,07%

-

49

0,00%

Udziaty w sp61kach z ograniczonq_
odpowiedzial nosciq_

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
majq_ce siedzib~ za granicq_

-

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dluzne papiery wartosciowe

Depozyty

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

700 184

710 884

97,44%

2 033 640

2133 215

98,35%

Sum a
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2) Tabele uzupelniajctce
j wartosc

DluZile paplery
wartoociowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby

Termin

emitenta

wykupu

I

Warunki
oprocentowania

I

I

nominaln
a jednej
obligacji
(wzl)

Warto&c
wedlug
ceny

Uczba

nabycia
(w tys. zl)

Wartosc
wedlug Procentowy
wyceny
udzlalw
na dzien
aktywach
bilansowy
og61em
(w tys.zl)

0 terminle wykupu powytej 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym

pK0715 (PL0000107405)

REPHUN 5 3/4 11122/23
(US445545AJ57)

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
egulowany

Gielda Papier6w

\AfartoSciowych w
Warszawie S.A
London Stock
Exchange

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-07-25

Zerowy
kupon
(0,00%)

1 000,00

WQgry

!wf!9ry

2023-11-22

Staly kupon
(5,75%)

6 024,00

2015-10-24

Staly kupon
(6,25%)

1 000,00

11 578

11 977

1,64%

8 398

8 395

1,15%

25 300

27 076

27115

3,72%

12 450

1 3751

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
DS1 015 (PL00001 03602)

/'ktywny rynek
hleregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

DS1017 (PL0000104543)

!'ktywny rynek
r:eregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-10-25

Sta!y kupon
(5,25%)

1 000,00

19000

20 410

20409

2,80%

DS1019 (Pl0000105441)

Aktywny rynek
rieregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Par1stwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staly kupon
(5,50%)

1 000,00

10 000

10 921

10 962

1,50%

DS1020 (Pl0000106126)

fAJ<tywny rynek
(>ieregulowany

~reasury BondSpot Skarb

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

Staly kupon
(5,25%)

1 000,00

31100

31 043

33_717

4,62%

DS1021 (PL0000106670)

V'-ktywny rynek
[nieregulowany

~reasury BondSpot Skarb

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Staly kupon
(5,75%)

1 000,00

216 350

237 416

241 090

33,04%

Rzeczpospolita
Polska

2016-01-25

!Zerowy
~upon
(0,00%)

1 000,00

95000

88211

89 347

12,25%

Rzeczpospolita
Polska

2016-04-25

Sta!y kupon
(5,00%)

1 000,00

20 300

21 634

21 860

3,00%

2017-04-25

Sta!y kupcn
(4,75%)

1 000,00

78500

82_903

84531

11,59%

2018-04-25

Staly kupon
(3,75%)

1 000,00

74 200

75218

76 736

10,52%

Poland
Poland

Panstwa
Panstwa

OK0116 (PL0000107587)

V'-ktywny rynek
jnieregulowany

~reasury BondSpot Skarb

PS0416 (Pl0000106340)

V'-ktywny rynek
lnieregulowany

~reasury BondSpot Skarb

PS0417 (PL0000107058)

Aktywny rynek
nieregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Panstwa

Polska

PS0418 (Pl0000107314)

Aktywny rynek
nieregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

PS0718 (PL0000107595)

Aktywny rynek
nieregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Par\stwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-07-25

Staly kupon
(2,50%)

1 000,00

38 000

36203

36658

5,02%

WS0429 (PL0000105391)

Aktywny rynek
f'\ieregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Par1stwa

Rzeczpospolita
Polska

2029-04-25

Staly kupon
(5,75%)

1 000,00

389

460

449

0,06%

r;'JS0922 (PL0000102646)

Aktywny rynek
nieregulowany

reasury BondSpot Skarb
Poland
Par"'stwa

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-23

\Staly kupon
(5,75%)

1 000,00

6 000

6673

6 713

0,92%

nie dotyczy

Slowacja

2022-05-21

Staly kupon
4,375%)

3 012,00

6650

22 808

21 611

2,96%

2023-03-23

Sta!y kupon
3,25%)

3 012,00

6 300

19232

18810

2,58%

640 914

700184

710 380

97,37%

Poland

Poland

Panstwa

Panstwa

Rzeczpospo11~a

Nienotowane na rynku aktywnym

~LOVAK 4 318 05/21/22
(XS0782720402)

~URKEY 3 1/4 03123/23
(US900123CA66)

Nienotowane na
rynku aktywnym
Nienotowane na
rynku aktywnym

niedotyczy

S!owacja
urcja

jrurcja

Suma

lnstrumenty pochodne

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Em! tent
(wystawca)

Kraj siedziby
emltenta
(wystawcy)

Instrument
bazowy

Uczba

Wartosc
Wartosc
wedlug
Procenwedlug
wyceny na towy udzial
ceny
dzlen
waktywach
nabycla
bilansowy
og61em
(wtys. zl)
(wtys. zl)

Nlewystandaryzowane lnstrumenty pochodne
Nienotowane na rynku aktywnym
FORWARD, WALUTA USD,
2014-03-12

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
4 680 000,00 USD

1

-

191

0,03%

FORWARD, WALUTA USD,
2014-03-26

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki S.A

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
10 940 000,00 USD

1

-

313

0,04%

2

-

504

0,07%

Suma

4
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3) Tabele dodatkowe
Sktadniki lokat nabyte od podmiot6w, o kt6rych mowa wart. 107 ustawy

Wartos¢ wedlug wyceny
na dzien bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzial w aktywach og61em

obliQaCJe OS 1 017 ( PL00001 04543)

7 519

1,03%

obligacje DS1021 (PL0000106670)

40 005

5,48%

obligacje OK0116 (PL0000107587)

25 394

3,48%

obligacje PS0417 (Pl0000107058)

15 614

2,14%

obligacje PS0718 (Pl0000107595)

9647

1,32%

Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem
dominujqcym w stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta czfi!sc skladnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl
Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot dominujqcy w stosunku do Towarzystwa. Na dzier't 31.12.2013 roku w portfelu Subfunduszu
nie istnialy skladniki lokat, kt6re bylyby przedmiotem transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami
zalei:nymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Bilans
(w tysi(\cach zfotych, z wyj(\tkiem liczby (w szt.) I wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
31.12.2013 r.
I. Aktywa

31.12.2012 r.

729 598

2 168 957

3 199

35 742

15 515

-

-

-

669 959

2133 166

669 959

2133 166

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

40 925

49

- dluzne papiery wartosciowe

40 421

-

11. Zobowi~tzania

22 361

72 211

Ill. Aktywa netto

707 237

2 096 746

IV. Kapitat Subfunduszu

552 379

1 935 053

3 024 806

2 525 731

(2 472 427)

(590 678)

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowiq_zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

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

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony
V. Dochody zatrzymane

149 648

81 036

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

64 591

28 869

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

85 057

52167

5 210

80 657

707 237

2096 746

580 026,246

1 735 018,670

1 219,32

1 208,49

t-

VI. Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac lq_cznie z notami objasniajq_cymi i informacjq_ dodatkowq, kt6re stanowiq_ integralnq_ cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysi1:1.cach zfotych, z wyjq_tkiem wyniku z operacji jednostkQ uczestnlctwa (w zf))
1.01.2013 r.-

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

31.12.2013 r.
I. Przychody z lokat

54154

41 744

1. Przychody odsetkowe

54154

41 744

2. Dodatnie saldo r6znic kursowych

-

-

3. Pozostale

-

0

II. Koszty Subfunduszu

18 432

16 534

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

17 695

12 771

51

61

0

1

659

242

27

3 459

6. Pozostale

0

-

Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

.

.

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

18 432

16 534

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

35722

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

5. Ujemne saldo r6znic kursowych

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytulu r6Znic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych
VII. Wynik z operacji

Wynik z operacji przypadajqcy na

jednostk~

uczestnictwa

nast~pujqcy

25 210

(42 557)

127 732

32 890

51 406

(1199)

(3 498)

(75 447)

76 326

7 088

(9 218)

(6 835)

152 942

10,83

132,84

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

-

cz~sc

sprawozdania

spos6b:

Dla 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 przypadajqcq na dany dzien 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 tysi<\cach zfotych z wyj<\tkiem llczby {w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
1.01.2013 r.·
31.12.2013 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1. Zmiana wartosci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2 096 746

380 078

(6 835)

152 942

35 722

25 210

32 890

51 406

(75 447)

76 326

(6 835)

152 942

-

-

a) z przychod6w z Ia kat netta

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia Ia kat

-

c) z przychod6w ze zbycia lokat

.

-

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

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

kapitalu z ty1ulu zby1ych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

(1 382 674)

1 563 726

499 075

2 012 339

1 881 749

448 613

(1 389 509)

1 716 668

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

707 237

2 096 746

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

1 254 571

1175 217

a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

2 562 712,657

3 420 553,111

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

3 717 705,081

2 038 884,262

(1 154 992,424)

1 381 668,849

a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

6 470 357,722

3 907 645,065

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

5 890 331,476

2 172 626,395

580 026,246

1 735 018,670

580 026,246

1 735 018,670

6. lq_czna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

11. Zmiana liczby jednostek uczestnlctwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:

c) sal do zmian

-

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajq_co ad poczq_tku dzialalnosci Subfunduszu, w tym:

c) sal do zmian
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnlctwa
1. Wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa na poczq_tek okresu sprawozdawczego

1 208,49

1 075,64

2. Wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa na koniec biezq_cego okresu sprawozdawczego

1 219,32

1 208,49

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

data wyceny

0,90%

12,35%

1 173,36

1 074,68

2013-06-24

2012-01-05

1 251,62

1 208,49

2013-05-09

2012-12-31

1 219,26

1 208,09

2013-12-30

2012-12-28

IV. Procentowy udzlat koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto

1,47%

1,41%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,41%

1,09%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,00%

0,01%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac lq_cznie z notami objasniajq_cymi i informacjq_ dodatkowq, kt6re stanowiq_ integralnq_
sprawozdania finansowego.

cz~sc
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjfltych zasad rachunkowosci

a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostafo sporza.dzone zgodnie z ustawa. z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporza.dzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z
2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporza.dzone w jf/zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netto na jednoslkf/ uczestnictwa, podane zostafy w tysia.cach z/otych. Wartosc aktyw6w netto na jednoslkf/ uczestnictwa pod ana
zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). liczba jednostek uczestniclwa zostala pod ana z dok/adnoscia. 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 ksif/gach rachunkowych operacji dotycza.cych Subfunduszu
- Operacje dotycza.ce Subfunduszu ujmuje sif/ w ksif/gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksif/gowych w
okresie, kt6rego dotycza..
- Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje Sif/ w ksi,gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia
umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz skladniki,
dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglf/dnia sif/ w najblizszej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowia.zan.
- Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarciJ umowy we wskazanym powyzej terminle zostalo uj,te w ksi,gach rachunkowych Subfunduszu w dniu naslf/pnym po
dniu zawarcia umowy wynikaja.cym z pierwotnego gokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje Sif/ wszystkie
parametry wynikaja.ce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datf/ zawarcia oraz rozliczenia (daty
przepfyw6w pienif/i:nych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje Sif/ w ksif/gach rachunkowych Subfunduszu wed/ug ceny nabycia obejmuja.cej prowizje
niaklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje Sif/ w ksif/gach rachunkowych Subfunduszu wed/ug wartosci ksif/gOwej
r6wnej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostaja. transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w ksif/gach
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje Sif/ transakcjf/ nabycia.
- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowia. lokat Subfunduszu, a ich ujf/Cie w ksif/gach nas!f/puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedazy waluty ujf/Cie w ksif/gach nast,puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowia.zania i naleznosci Subfunduszu wynikaja.ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwia.zku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje Sif/ w ksif/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 zobowia.zania i naleznosci Subfunduszu wynikaja.ce z zawartej transakcji moga.
bye kompensowane w przypadku, gdy:
• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowia.zan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcjf/ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowia.zan i naleznosci lub
•
jednoczesnie takie naleznosci wyla.czyc z ksiqg rachunkowych, a zobowia.zanie finansowo rozliczyc.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie d/uzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje Sif/ jak kontrakty walutowe. Za
dzien roboczy uznaje sif/ dzieri roboczy w kazdym paristwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
Sif/ w ksif/gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wed lug wartosci ksif/gowej r6wnej zero, natomiast wynik odnosi
sif/ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia sif/ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Operacje dotycza.ce Subfunduszu ujmuje sif/ w walucie, w k!6rej sa. wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieri uj,cia tych operacji w ksif/gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zap/acona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpfywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub stratf/ ze zbycia lokat oraz walut wylicza Sif/ metoda. ,najdrozsze sprzedaje sif/ jako pierwsze", polegaja.ca. na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego sk/adnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej bieza.cej
wartosci ksif/gowej. Rozchodowaniu podlegaja. wyla.cznie papiery pochodza.ce z transakcji kupna, kt6rych dzieri rozliczenia
kupna przypada najp6Zniej na dzieri rozliczenia transakcji sprzedazy. Melody tej nie stosuje Sif/ do skladnik6w lokat bf/dqcych
przedmiotem transakcji przy zobowia.zaniu Sif/ 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 mif/dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powif/ksza niezrealizowany zysk/stratf/ z wyceny lokat.
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Przychody z lokat obejmuja. w szczeg6Jnosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w
zwia.zku z wycena. srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowia.zari w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w
sklad kt6rych wchodza. odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej- naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez
emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami ustalonymi dia tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz Jokat terminowych
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszaja.

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzieri zbycia lub 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 kapita/u wyplaconego zwia.zanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmuja. w szczeg6Jnosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwia.zku z wycena. srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowia.zari w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i po:Zyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty Jimitowane stanowia. koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zosta!y zawarte w nocie 11.
-

d)

Nast~puja.ce koszty zwia.zane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sa. z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwia.zane z transakcjami kupna i sprzeda:Zy papier6w wartosciowych i praw maja.tkowych, odsetki
od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwia.zane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obcia.zenia na/ozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej
wymienione koszty stanowia. koszty nielimitowane Subfunduszu i sa. pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowia.zany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe
organy administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowia.zari i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~. a zobowia.za:-tia Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzieri okreslony w statucie
_funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowia.zari S•Jbfunduszu, ystala si~ wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadaja.cych na jednostk~ uczestnictwa) oraz na dzieri sporza.dzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia

si~.

a zobowia.zania Subfunduszu ustala

si~

wed/ug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

1. Wartosc godziwa. skladnik6w Jokat 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 uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytu/6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania maja.ce siedzib~ za granicq)
wyznacza si~- ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze Jokowac Subfundusz
- wed/ug kurs6w dost~pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~puja.cy spos6b:
a) jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku
kursu zamkni~cia- innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowia.cej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje
si~ ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs zamkni~cia,
przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowari ciqglych dost~pny o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych bez odr~bnego wyznaczania kursu zamkni~cia przyjmuje
si~ ostatnia. cen~ transakcyjna. dost~pna. o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari jednolitych przyjmuje si~ ostatni kurs ustalony w systemie kursu
jednolitego.
b) jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znacza.co niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcjiwedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiaja.cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z
zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowia.cej jego odpowiednik, za ostatni
dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzeri maja.cych wplyw na ten kurs albo
wartosc;
c) jezeli Dzieri Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku- wed/ug 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 stanowia.cej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowana. wartosc godziwa. danego skladnika aktyw6w
notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartosc wyznaczona. poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika Jokat, zgodnie z najlepsza. wiedza.
Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.
2.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartoscia. godziwa. jest kurs
ustalony na rynku g/6wnym. Wyboru rynku g/6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesia.ca kalendarzowego
na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku Jokat 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
kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
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a)

Jiczba zawartych transakcji na danym skladniku Jokat na danym aktywnym rynku;

b) Hose danego skladnika Jokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;
si~

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek g/6wny wybiera
najwczesniej.

rynek, na kt6rym dany skladnik Jokat by/ notowany

3.

Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

a)

b~da.cych

si~

w

nast~puja.cy

spos6b:

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 Jokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w
odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie ma moi:liwosci wiarygodnego oszacowania wartosci
przyszlych przeplyw6w pieni~znych, dopuszcza si~ wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis Bloomberg
(np. Bloomberg Generic, itp.) Jub Reuters pod warunkiem, ze wycena z tego zr6dla odzwierciedla wartose godziwa.
instrumentu;

b) wierzytelnosci- w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza naleznose
nominalnq wraz z naleznymi na dzier'l wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci tworzy si~ odpisy aktualizuja.ce 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 tytu/6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maja.ce siedzib~ za granicq- wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartose aktyw6w netto na jednostk~
uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez odpowiednio fundusz instytucj~ wsp6lnego
inwestowania do godziny 23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzer'l
maja.cych istotny wplyw na wartose godziwa. powstalych mi~dzy data. 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 informacji do godz. 23:00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzer'l maja.cych istotny wplyw na wartose
godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp6lnego inwestowania maja.ce siedzib~ za granica. wyceny dokonuje si~ po ostatnim
dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym o zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Depozytariuszem;
e)

kontrakt6w termi110wych- wycenia si~ wed/ug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, metoda. okreslajqcq stan rozliczer'l
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikaja.cych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;

f)

opcji- wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biora.c pod
uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji, w szczeg6lnosci
na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na podstawie melody
Monte Carlo Jub zmodyfikowanego modelu Black'a Scholes'a, lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji.
W przypadku, gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja
moze bye wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) lub
Reuters;

g)

dluznych papier6w wartosciowych zawieraja.cych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne sa. scisle powia.zane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego. Jei:eli wbudowane instrumenty pochodne nie sa. scisle powia.zane z
wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny dluznego papieru wartosciowego
(bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny
wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla poszczeg6Jnych instrument6w
pochodnych. W przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od dost~pnosci danych) moga. bye wyceniane
na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic, itp.) Jub Reuters,

h)

skladnik6w Jokat innych niz wymienione w punktach a)-g) - wedlug wartosci godziwej spelniaja.cej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika Jokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartose godziwa wynikaja.ca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzier'l przeszacowania, nowo ustalona.
skorygowana. cen~ nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowia.zaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~. pocza.wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metoda. skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowia.zaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowana. cen~ nabycia. Na dzier'l rozliczenia cena nabycia slui:y do wyliczenia skorygowanej
ceny nabycia.

6.

Zobowia.zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowia.zaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~.
pocza.wszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metoda. skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowia.zania z tytulu transakcji przy
zobowia.zaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowana..

7.

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

8.

Za wiarygodnie oszacowana. wartose godziwa. uznaje

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowana., niezalezna. jednostk~ swiadcza.ca. !ego rodzaju uslugi, o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwia.zanych z tym skladnikiem;

si~

wartose wyznaczona. poprzez:

b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe pochodza. z
aktywnego rynku;

11

Roczne sprawozdanie finansowe Ark a Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Ark a Prestit SF/0

e)

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomoca. powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniq_cego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.

Wartosci szacunkowe
Sporzq_dzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia za!ozeri
wplywajq_cych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty przychod6w
i koszt6w. Szacunki dokonywane sa. na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do zaobserwowania na
rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq_ one podstaw~ do
oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiq_zari, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny spos6b na podstawie
ceny pochodzq_cej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiq_ce ich podstaw~ podlegajq_ okresowym przeglq_dom. Aktualizacje szacunk6w sa. rozpoznawane w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w kt6rym dokonano
zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezq_cy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano
Subfunduszu.

najistotniejsze

z

szacunk6w zastosowane

przy

sporzq_dzeniu

sprawozdania

finansowego

Sk/adniki /okat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bq_dz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane melody i modele wyceny sa. okresowo oceniane
i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny sa. testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach wyceny wykorzystywane
sa. dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowari.
Zmiany przyj~tych zalozeri i szacunk6w mogq_ miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki lokat wyceniane metod<{ zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzieri Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczq_ce o utracie wartosci sk!adnik6w lokat.
Jezeli przeslanki takie istniejq_, dokonuje si~ odpisu aktualizujq_cego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq_ bilansowa. a
oszacowana. wartosciq_ bieza.ca. oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajq_cych z danego skladnika lokat.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezq_cej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych
wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podle:gajq_ regl!larnemu ;:m:eglq_do'NL
Szacunki dokonane na dzieri bilansowy- uwzgl~dniajq_ parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzieri. Biorq_c pod uwag~
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzieri 31 grudnia 2013 roku 0,07% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metoda. zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzieri 31 grudnia 2012 roku- odpowiednio 0,00%). 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 sa. 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 sporzq_dzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Warto•t na dziel'i
31.12.2013 r. (wtys. zl)

Naletno*cl Subfunduszu

cz~sciowego zamkni~ia

-

-

15 515

-

15 499

Z tytulu zbytych Jokat
Z tytulu

Warto*t na dziel'i
31.12.2012 r. (w tys. zl)

16

walutowych kontrakt6w terminowych

Z ty1ulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu odsetek

Suma

Nota 3. Zobowictzania Subfunduszu
Warto•t na dziel'i
31.12.2013 r. (w tys. zl)

ZoboWiii,ZIInia Subfunduszu

Warto*t na dziel'i
31.12.2012 r. (w tys. zl)

-

42 288

17 555

9 212

-

1471

101

10 821

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

3 213

5 692

Pozostale zobowiqzania, w tym:

1 492

2 707

874

1 897

22 361

72 211

Z ty1ulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu

si~

Subfunduszu do odkupu

Z tytulu wyceny instrument6w pochodnych
Z ty1ulu

cz~sciowego zamknl~cia

walutowych kontrakt6w terminowych

Z ty1ulu wplat na jednostki uczestnictwa

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

Suma
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Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2013 r.
-·

Struktura

~rodk6w pieni~znych

I

na rachunkach bankowych

Warto~t na dzie~
bilansowy w walucie
sprawozdanla
flnansowego (w tys. zl)

Warto~t na dzie~
bilansowy w danej
waiucie (w tys.)

\ Waluta

Bank!

3199
PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

3 199

3 199

31.12.2012 r.
Struktura

~rodk6w pienf~znych

Warto~t na dzie~
bilansowy w walucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zl)

Warto~t na dzie~
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

na rachunkach bankowych

Banki
PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

35 742
35 742

35 742

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~znych utrzymywanych
w celu zaspokojenia biez~tcych zobowl~tZa~ Subfunduszu

Warto~t na
31.12.2013r.
wwalucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zl)

Warto~t na
31.12.2013 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~znych

12 943

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

4 388

4 388

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

1 062

4 404

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

1 378

4151

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym pozlom ~rodk6w pieni~znych utrzymywanych
w celu zaspokojenia biezatcych zobowi~tza~ Subfunduszu

Warto~¢ na
31.12.2012 r.
wwalucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zl)

Warto~t na
31.12.2012 ~w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~znych

20 777

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

17 156

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

314

1 284

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

754

2 337

17 156

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci biiansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzieionych wedlug
okresu pozostajq_cego na dzier'l 31 grudnia 2013 roku do zapadainosci tych instrument6w finansowych.

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

Do 1
mieslatca

Tra nsakcje przy zobowiq_zaniu 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~tzone ryzyklem warto~ci
godziwej wynikaj~tcym ze stopy procentowej
Procentowy udzial w aktywach og61em

31.12.2012 r.
(wtys. zl)

Do 1
miesiatca

Od 1

Od3

miesi~tca do
3 miesi~cy

miesi~cy do
6 miesi~cy

Od 6
miesi~cy

Od 1 roku
do 31at

do

1 roku

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

-

150 299

519 660

669 959

-

40 421

40421

-

-

-

150 299

560 081

710 380

20,61%

76,76%

97,37%

-

-

Od 1

Od 3

mlesi~tca do
3 miesi~cy

miesi~cydo
6 miesi~cy

Od 6
miesi~cy

do

1 roku

Od 1 roku
do 31at

-

-

Powyiej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

-

-

19 143

1 412 256

Pozos tale aktywa

-

-

-

Razem aktywa obci~tione ryzykiem wart~ci
godzlwej wynikaj~tcym ze stopy procentowej

-

-

1 412 256

1431 399

-

-

-

19143

Procentowy udzial w aktywach og61em

-

0,88%

65,12%

66,00%

Skladniki Jokat nienotowane na aktywnym rynku

13

1431 399

-
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( 1. 2)

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~i:nych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilans owe
Poziom obcicti:enia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal 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).

31.12.2013 r.
Nie dotyczy.

31.12.2012 r.
(wtys. zl)

Od6
Od3
do mJesiQCydo mlesi~cydo
1 roku
3 miesi~cy
6 mlesl~cy
Od 1

Do 1

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu
Skladniki Jokat notowane na aktywnym rynku

Od 1 roku
do 31at

mlesi~ca

miesi~ca

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

701 767

-

-

-

-

-

701 767

-

-

-

-

-

701 767

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa

Razem aktywa obcl~zone ryzykiem wartascl
godzlwej wynikaj~cym ze stopy procentowej

701 767

Procentowy udzial w aktywach og6tem

32,35%

-

-

32,35%

{ 2)

Ryzyko kredytowe

( 2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obcicti:enie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowictzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obcicti:enie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg6lnych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
sklcdnik6w :okat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w Jokat o charakterze dluznym.
3M2.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem

31.12.2013 r.
(wtys. zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedai:y skladnik6w Jokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

3 199

0,44%

35 742

1,65%

15 515

2,12%

15 499

2,12%

-

-

-

-

669 959

91,83%

2 133 166

98,35%

661 564

90,68%

2 075 662

95,69%

drugiej strony do odkupu

Sk!adniki lokat o charakterze dlui:nym notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Paristwa lub NBP

-

-

-

-

8 395

1,15%

57 504

2,66%

40 421

5,54%

-

-

listy zastawne
inne niz Jisty zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Paristwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dluznym
Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zl)

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Paristwa lub NBP

-

-

-

-

Jisty zastawne

-

-

-

-

40 421

5,54%

-

-

729 094

99,93%

2168 908

100,00%

inne niz Jisty zastawne oraz niz emitowane Jub gwarantowane przez Skarb
Paristwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dluznym

Razem aktywa Subfunduszu obci«tZone ryzykiem kredytowym

(2.2)

Przypadki znaczqcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg6Jnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg6Jnych kategoriach lokat (wedlug Tabeli g/6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa Jokat w instrumenty d/uzne emitowane Jub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowict powyi:ej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2013 r.
(wtys. zl)

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys.zl)

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem

Dluzne papiery warto!\ciowe, w tym:

661 564

90,68%

2 075 662

95,69%

Skarb Paristwa (RP)

661 564

90,68%

2 075 662

95,69%

{3)

Ryzyko walutowe

( 3.1)

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obcicti:enia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiq_zan
wyrazonych w walutach obcych.
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31.12.2013 r.
Procentowy
udzlalw
aktywach
og6tem

31.12.2013 r.
(wtys. zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

31.12.2012 r.
Procentowy
udzlalw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zl)

-

-

Naleznosci

3 043

0,42%

-

-

Skiadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

8 395

1,15%

225 768

10,41%

8 395

1,15%

225 768

10,41%

40 421

5,54%

40 421

5,54%

-

-

51 859

7,11%

225 768

10,41%

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

Razem aktywa Subfunduszu obclctione ryzyklem walutowym
Zobowi~tZanla

( 3. 2)

-

obcl«t!one ryzyklem walutowym

-

-

-

Wskazanie p;zypadk6w znaczq_cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg6inych kategoriach iokat
Koncentracja ryzyka waiutowego w poszczeg6inych kategoriach lokat (wedlug Tabeli g/6wnej iokat) zostala zaprezentowana,
jako wartose biiansowa poszczeg6inych kategorii iokat wyrazonych w walutach obcych, w rozbiciu na poszczeg6ine waluty.
31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys.zl)

Dlutne paplery warto5ciowe
EUR

-

-

89 967

4,15%

USD

48 816

6,69%

135 801

6,26%

( 4)

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem pfynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowiq_zar'l w terminach ich wymagainosci iub tez zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dia Subfunduszu.
pieni~znych niezb~dnych

Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq_ bye odkupywane codziennie, jednym z zadar'l realizowanych
w ramach zarzq_dzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki iokat o duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq_ si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. istnieje ryzyko, ii: Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajq_cej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz w roku obrotowym kor'lczq_cym
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

si~

31 grudnia 2012 roku Subfundusz nie

( 5) Stosowana metoda pomiaru cafkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dia cei6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metod~ 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 dzialainosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
lnstrumenty pochodne

Typ
za]'!tej
pozycji

Rodzaj
lnstrumentu
pochodnego

Cel otwarcf a
pozycjf

Wartosc
przyszlych
strumfenl
pfeniQ!nych
(wtys. zl)

Wartosc
otwartej
pozycji
(wtys. zl)

Terminy
przyszlych
strumfenr
pleniQ!nych

Zabezpieczenie

FORWARD,
WALUTAUSD,
2014-03-12

kr6tka

forward

FORWARD,
WALUTAUSD,
2014-03-26

kr6tka

forward

przed ryzykiem
walutowym

podstaw'l.
przyszlych
platno8ci

Termln
zapadalno8cl
(wygasniQcla)
instrumentu
pochodnego

Term In
wykonania
rnstrumentu
pochodnego

191

14 353

2014-03-12

4 680 000,00
USD

2014-03-12

2014-03-12

313

33449

2014-03-26

10 940 000,00
USD

2014-03-26

2014-03-26

Zabezpieczenie

przed ryzykiem
walutowym

Kwotab~'l.ca

Nota 7.Transakcje przy zobowictzaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowi~tZanlu Si4l Subfunduszu lub druglej strony do odkupu

Wartosf na
31.12.2013 r.
(wtys. zl)

Wartosf na
31.12.2012 r.
(wtys. zl)

Transakcje przy zobowiltZ8niu Si4l drugiej strony do odkupu, wtym:

-

-

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

-

-

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

si~

Wartost na
31.12.2013 r.
(wtys. zl)

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Wartost na
31.12.2012 r.
(wtys. zl)

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

si~

Subfunduszu do odkupu, w tym:

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

-

-

17 555

9 212

-

-

17 555

9 212

przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasnosci i ryzyk

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

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2013 r.

Walutowa struktUra pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pieni~:l:ne I ich ekwiwalenty

PLN

PLN

729 598
3199
3 199

PLN

Nale:l:no!\ci

Transakcje przy zobowictzaniu

Wartost na dzle~
bilansowy w walucle
sprawozdania
finansowego
(wtys.zl)

Wartost na dzie~
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

3 199

15 515

PLN

12 472

12 472

-

USD

1 010

3 043

drugiej strony do odkupu

PLN

si~

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

-

PLN

669 959

PLN

661 564

USD

2 787

PLN

8 395

40925

PLN

504

504

USD

13 420

40 421

PLN

Zobowictzanla

661 564

PLN

22 361
22 361

22 361

31.12.2012 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Wartost na dzie~
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego
(wtys. zl)

Wartost na dzie~
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

Aktywa

PLN

2168 957

Srodki pieni~:l:ne i ich ekwiwalenty

PLN

35742

Nale:tno!\ci

PLN

PLN
Transakcje przy zobowlctzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Skladnlki lokat nienotowane na aktywnym rynku

35 742

-

PLN
PLN

2133 166

PLN

1 907 398

1 907 398

EUR

22 007

89 967

USD

43 812

135 801

49

49

PLN

PLN
Zobowlctzania

35 742

49

PLN

PLN

72 211
72 211

72 211

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestii Ob/igacji Skarbowych Subfundusz w Ark a Prestit SF/0

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Dodatnie i ujemne r6:!:nlce kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6:!:nice kursowe

Ujemne r6:!:nice kursowe

Skladniki lokat
Zrealizowane
Dluzne papiery wartosciowe

-

Suma

Zrealizowane

Niezrealizowane

Niezrealizowane

7 088

1 199

-

7 088

1199

-

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie I ujemne r6:!:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Ujemne r6:!:nice kursowe

Dodatnie r6:!:nice kursowe
Skladnlkllokat
Zrealizowane

Niezrealizowane

Dluzne papiery wartosciowe

-

Suma

-

Srednl kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzle~ bflansowy

Zrealizowane

-

Niezrealizowane

3 498

9 218

3 498

9 218

Kurs w stosunku do zl

Waluta

Dolar amerykar'iski

3,0120

USD

Euro

4,1472

EUR

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Wzrost (spadek)
nlezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktywow
(wtys. zl)

Warto$t zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zl)

Zrealizowany I nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

36 595

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

(3 705)

1 925

Sum a

32 890

(75447)

(77 372)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Wzrost (spadek)
nlezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys.zl)

Warto$t zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycla
lokat (w tys. zl)

Zrealizowany I nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

30 450

77 503

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

20 956

(1 177)

Sum a

51406

76 326

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

tylko z

cz~sci

1.01.2013 r.31.12.2013 r.

Wynagrodzenle dla Towarzystwa (wtys. zl)
Cz~$6

si~

stala wynagrodzenia

17 695

stalej.
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

12 771

Koszty Jimitowane stanowia. koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarza.dzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej jednak
niz 1,50% Qeden i pi~c dziesia.tych procenta) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesia.t pi~c) dni, od sredniej rocznej
wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyzej, jest naliczana od podstawy spe/niaja.cej wymogi § 22 ust. 2 Rozporza.dzenia,
sluzq_cej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi
r6znica pomi~dzy wartoscia.Aktyw6w i zobowia.zar'l Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia
zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyp/aconym na poprzedni Dzier'l Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporza.dzenia.
Rezerwa, o kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzier'l roku i rozliczana jest do pi~tnastego dnia
miesiq_ca nast~puja.cego po miesia.cu, za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytu/u koszt6w limitowanych pomniejszaja. utworzona.
uprzednio rezerw~.
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Stawki wynagrodzenia za zarza.dzanie Subfunduszem:

Stawka statutowa

Stawka obowiC\ZUjctca na dzier'l bilansowy

1,50%

1,40%

Zgodnie z uchwala. Zarza.du Towarzystwa nr 18/12/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w okresie rozpoczynaja.cym
2013 roku do odwolania obowia.zuje obnizona stawka za zarza.dzanie z wysokosci:

si~

od dnia 1 stycznia

• 1,50% do 1,40%

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa
Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)

707 237

2 096 746

380 078

Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zl)

1 219,32

1 208,49

1 075,64

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Skarbowych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

lnformacja dodatkowa
A. lnformacje o znaczqcych zdarzeniach, dotyczqcych lat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biei:qcy okres
sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B. lnformacje o znaczotcych zdarzeniach, kt6re nasl<\Pify po dniu bilansowym, a nieuwzgiQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C. Zestawienie oraz objasnienie r6i:nic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzotdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystqpily.

D. Dokonane korekty btQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywofanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ majqtkowq i finansowct, ptynnosc oraz wynik z operacjl i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczeslnik6w o korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktyw6w
nella na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E. W przypadku niepewnosci co do moi:llwosci kontynuowania dzialalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwiq:zane
Nie dotyczy.

F. lnne informacje nii: wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wpfynotc na ocenQ sytuacji
majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i lch zmian
Nie wystqpi/y.
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Arka PrestiZ Obligacji Skarbowych
sub{undusz w Arka Prestii Speciafistycznym Funduszu lnwestycYin.vm Otwartym
Raport u:::upefniajqcy z badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy k01k::qcy si? 31 grudnia 2013 r.

1.

Czt;sc ogolna raportu

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych jest subfunduszem wydzielonym w Arka Prestiz
Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym.
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane identyfikuj~ce Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz Jnwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze u:Zywac nazwy skr6conej Arka Prestiz SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S(!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

S(!d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 20 I 0 r.
RFi 578

Dane identyfikuj~ce Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

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

S~dowym

Sqd Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
26 lute go 200 I r.
KRS0000001132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzqd Towarzystwa.
W sklad Zarzqdu Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2013 r. wchodzili:

1.4.

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarzqdu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek ZarzCJ:du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzqdu.

Dane identyfikujti!ce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

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

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
Sqd rejestrowy:
Numer NIP:

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krqjowego Rejestru Sqdowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.jest wpisana na list(( podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Radtt
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.

1.5.

Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2012 r. i za rok
obrotowy konczqcy sitt tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k. i uzyskalo opinitt bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu
29 kwietnia 2013 r. przez Watne Zgromadzenie Towarzystwa.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
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Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S1fdzie
Rejestrowym w dniu 30 kwietnia 2013 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si~t zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2013 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy si~t tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia
9 sierpnia 2013 r. zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia I 0 kwietnia 2013 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w
rewtZJl finansowej wydanych przez Krajowq Rad~t Bieglych Rewident6w oraz
Mi~tdzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 25 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. oraz od 17 lutego 2014 r.
do 28 lute go 2014 r.
Zarz1fd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporz1fdzenie
i rzetelnq prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq o rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zlo:Zyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci
1 Jasnosct
zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wplywajqcych w spos6b znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok
badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlo:Zyl wszystkie :Zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i infonnacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezb~tdne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w :laden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacj i roboczej,
znajdujqcej si~t w siedzibie podmiotu uprawnionego.
System zarzqdzania ryzykiem przyjyty w Towarzystwie, w tym ocena czy przyjyta dla
Subfunduszu metoda wyznaczania calkowitej ekspozycji jest prawidlowa oraz zgodna z
profilem ryzyka inwestycyjnego i politykq inwestycyjnq, na podstawie art. 48 ust. 2g ustawy z
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dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) stanowi
przedmiot uslugi poswiadczajqcej przeprowadzanej przez bieglego rewidenta w trybie
odr~tbnym od badania sprawozdania finansowego Subfunduszu. Do dnia wydania opinii z
badania sprawozdania finansowego Subfunduszu taka usluga poswiadczajqca nie zostala
wykonana.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Al4:ywa
Srcdki pieniyine i ich ekwiwalenty
Naleinmb
Skladniki lokat m1m'f<l!1e na aktywnyrn rynku, w tym
- dlu:':ne pcpiery warla5ciowe
Skladniki lokat nitcm1Dv.ane na aktywnym 1)11ku, w cym;
- dlu:!:ne pcpiery wana5ciowe
Zooowilfzania
Al4:ywa retto
Kapitat s ubfundusru
Kapital wpl:acooy
Kapital wyplacony
Dochody zatrz}mane
Zakumuloware, nierozdyspooo>vane pr,;:ychooy z lokat netto
Zaktmulov.any, nierO?i!ysp:)OO\\any zrealizowany zysk/( strata) ?X: zbycia lokat

3l.l2.2013
zt '000

31.12.2012
zt '000

729 598
3 199
15 515
fn9959
669 959
40925
4{) ./21

2168957

35 742
2 133 lfn
2133166
49

22361

72211

707237
552 379
3 024 006

20%746
1 935 053
2 525 731

Wzrost (spadek) wartoSci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Ka pita I subfundusru i zakumulowany wyrik z operacji

(2 472 427)
149648
64591
85 057
5210
707237

(5<Xl678)
81036
28869
52167
80657
2 0%746

Liczba jednostek uczestni ctwa
Wartosc aktyoow netto na jednostk9 uczestnictwa (zl)

580 026.246
I 219,32

I 735 018,670
I 208,49
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2.1.2. Rachunek wyniku z operacji
1.01.201331.12.2013
zl '000

1.01.201231.12.2012
zi'OOO

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Pozostale

54 154
54 154

41744
41 744
0

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dlaTowarzystwa
Oplaty dla Depozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
Koszty odse1kowe
Ujemne saldo r6znic kursowych
Pozostale

18 432
17 695
51
0
659
27
0

16 534
12 771
61
I
242
3 459

Koszty subfunduszu netto

18 432

16 534

Przychody z lokat netto

35 722

25 210

(42 557)
32 890

127 732
51 406

(1 199)
(75 447)
7 088

(3 4 98)

(6 835)

152 942

I 0.83

132.84

Zrealimwany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat w tym:
-z t)iufu ro:':nic kursowych
Wzrosti(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym:
- z t;tuht roznic kursowych

Wynik z operacji
Wynik z operasii przypada j3cy na

2.2.

jednostk~t

uczestnictwa (zl)

76 326
(9 218)

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zi'OOO)
WartoS: aktyw6wnetto Subfunduszu(zl '000)
WartoS: aktyw6wnetto na jednostky uczestnictvva (zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zmima warto5ci aktyw6w netto najednos1ky uczestnictwa *

* ::miany wyrazone w stosunku roc::nym

8

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

710884
707 237

2 133 215
2 0%746

364045
380078

I 219,32
552 379
(6 835)
0,90%

I 208,49
I 935 053
152 942
12,35%

I 075,64
371327
8747
7,18%
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:::a rok obrotowy konczqcy sif 31 grudnia 2013 r.

3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacjtt opisujqC<f zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859)
(,Rozporzqdzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usunittte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w majqtkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy o rachunkowosci oraz dokonal rozliczenia i ujttcia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania Iokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji
z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w
i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny
aktyw6w wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone
badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania
strategii zarzqdzania jego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj(fcych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie
i prawid!owo. Noty obja5niaj:fce i informacja dodatkowa stanowi(f integraln<f CZftSC
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon<f odpowiedzialnosci<f sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

31 marca2014r.
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Opinia zawiera 2 strony
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych S.A.

Opinia o sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal1!czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Akcji
Polskich subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z
siedzib1! w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 (,Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie
lokat oraz bilans sporz1!dzone na dzien 31 grudnia 2013 r., rachunek wyniku z operacji oraz
zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZ1!CY siy tego dnia oraz noty
objasniaj1!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz1!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi1!g rachunkowych, sporz1!dzenie i rzeteln1! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw1! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6Zniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi1!Zllj1!cymi przepisami prawa.
ZarZ1!d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn1!, kt6r1! uznaje za
niezbydn1!, aby sporz1!dzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci
powstalych wskutek celowych dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw1! o rachunkowosci, Zarz1!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S1!
zobowi1!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra:Zenie opmn o tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi1!g rachunkowych stanowi1!cych podstawy
jego sporz1!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow1! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj1! na nas obowiqzek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln1! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi1!ce podstawy
jego sporz1!dzenia S1! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj1!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycz1!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zale:Zy od naszego os1!du, w tym oceny ryzyka wyst1!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj1!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn1! zwiqzan1! ze sporz1!dzeniem oraz
rzeteln1! prezentacj1! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie za§ w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania

r~~1
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz1!d oraz oceny og61nej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi1! wystarczaj1!C1!
odpowiedni1! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal1!czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Akcji Polskich
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacjy maj1!tkow1! i finansow1! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2013 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy konCZ1!CY siy tego dnia, zostalo sporz1!dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi1!zuj1!cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywaj1!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz1!dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi1!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon1! odpowiedzialnosci1! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

. . . t:~:fzx. (~":.::. . . ..

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Ma$daleJt' Grzestk
Biegly rpvf'ident
Nr ewidetiyjny 12032

31 marca 2014 r.
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SPRA WOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
Pl. Wolnosci 16.61-739 Poznan
telefon: 1+481 6185573 22
taks: l +481 61855 73 21

OSWIADCZENIE ZARZ~DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Akcji
Polskich subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od
I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedfug stanu na dziefl 31 grudnia 2013 roku wykazujqce skfadniki lokat subfunduszu
w wysokosci 121 632 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dziefl 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
129 211 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 6 309 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 95 938 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

lnformacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalq_cznikiem do sprawozdania polq_czonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji Polskich Subfundusz w Arka Prestit SF/0
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Pre slit Akcji Polskich Subfundusz w Arka Pre slit SF/0

Zestawienie lokat
1)

Tabela gJ6wna
31.12.2012 r.

31.12.2013 r.
Skt.ldniki lokat

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(w tys. zt)

Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Akcje

Procentowy
udziatw
aktywach
ogotem

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. zt)

Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

112 114

121 632

92,65%

28 229

32 110

94,32%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

122

138

0,40%

Prawa poboru

-

-

0,00%

-

3

0,01%

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dluzne papiery wartosclowe

-

-

-

-

-

-

lnstrumenty pochodne

-

-

-

-

-

Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

112114

121 632

92,65%

28 351

32 251

94,73%

-

Sum a

-

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji Polskich Subfundusz w Ark a Prestit SF/0

2)

Tabele

uzupelniaj~ce

Al<cje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycla
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzial
w aktywach
og61em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

ABC DATA SA (PLABCDT00014)

Aktywny rynek
regulowany

ACTION SA (PLACTIN00018)

Aktywny rynek
regulowany

APATOR SA (PLAPATR00018)

Aktywny rynek
regulowany

APLISENS SA (PLAPLS000016)

Aktywny rynek
regulowany

ASBISC ENTERPRISES PLC
(CY1000031710)

Aktywny rynek
regulowany

ASTARTA HOLDING N.V
(NL0000686509)

Akty..vny l)'nek
regulowany

ATENDE SA (PLATMSI00016)

Aktywny rynek
regulowany

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE
SA (LU0299376421)

Aktywny rynek
regulowany

BANK GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ
SA (PLBGZ0000010)

Aktywny rynek
regulowany

BANK ZACHODNI WBK SA
(PLBZ00000044)

Aktywny rynek
regulowany

BENEFIT SYSTEMS S.A
(PLBNFTS00018)

Aktywny ryn3k
regulowany

BUDIMEX SA (PLBUDMX00013)

Aktywny rynek
regulowany

CCC SA (PLCCC0000016)

Aktywny rynek
regulowany

CIECH SA (PLCIECH00018)

Aktywny rynek
regulowany

COLIAN SA (PLJTRZN00011)

Aktywny rynek
regulowany

COMARCH SA (PLCOMAR00012)

Aktywny rynek
regulowany

DECORA SA (PLDECOR00013)

Aktywny rynek
regulowany

ELEKTROCIEPlOWNIA BE;DZIN SA
(PLECBDZ00013)

Aktywny rynek
regulowany

EM PERlA HOLDING SA
(PLELDRD00017)

Aktywny rynek
regulowany

ENERGA SA (PLENERG00022)
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP
NV (NL0009604859)

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

IMPEXMETAL SA (PLIMPXM00019)

Aktywny rynek
regulowany

INTEGER.PL SA (PLINTEG00011)

Aktywny rynek
regulowany

INTER CARS SA (PLINTCS00010)

Aktywny rynek
regulowany

K2 INTERNET SA (PLK21TR00010)

Aktywny rynek
regulowany

KGHM POLSKA MIEDZ SA
(PLKGHM000017)

Aktywny rynek
regulowany

KRUK SA (PLKRK000001 0)

Aktywny rynek
regulowany

LPP SA (PLLPP0000011)

Aktywny rynek
regulowany

LUBELSKI WE;GIEL "BOGDANKA" SA
(PLLWBGD00016)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.
Gielda Papier6w
Warto5ciowych w

460 643

Rzeczpospolita
Polska

1 857

1 981

1,51%

25 554

Rzeczpospolita
Polska

1 319

1 227

0,93%

73177

Rzeczpospolita
Polska

2 718

2681

2,04%

17 256

Rzeczpospo:ita
Polska

323

316

0,24%

99 845

Cypr

255

739

0,56%

Holandia

218

233

0,18%

Rzeczpospolita
Polska

637

646

0,49%

38 599

Luksemburg

587

633

0,48%

15 875

Rzeczpospolita
Polska

1 127

1 215

0,93%

20133

Rzeczpospolita
Polska

7 058

7 804

5,94%

9500

Rzeczpospolita
Polska

2 590

2 992

2,28%

24143

Rzeczpospolita
Polska

2661

3187

2,43%

6891

Rzeczpospolita
Polska

385

803

0,61%

164 285

Rzeczpospolita
Polska

4 338

5101

3.89%

347 329

Rzeczpospolita
Polska

1 012

1 226

0,93%

10 996

Rzeczpospolita
Polska

706

1 067

0,81%

121 781

Rzeczpospolita
Polska

1 541

1 583

1,21%

23 850

Rzeczpospolita
Polska

892

477

0,36%

24 393

Rzeczpospolita
Polska

1 652

1 830

1,39%

73231

Rzeczpospolita
Polska

1 245

1167

0,89%

67767

Holandia

1 278

1 217

0,93%

Rzeczpospolita
Polska

1 244

1174

0,90%

1 086

1 889

1,44%

Warszawie S.A

Gielda Papier6w
WartoSclowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A

Gielda Papier6w
WartosCJowych w

3487

Warszawie S.A

Gielda Papier6w
Wartosciowych w

206 934

Warszawie S.A

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

Gielda Papier6w
-wartoSciowych w

·~

Warszawie S.A

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Warto5ciowych w
Warszawie S.A

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

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

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
WartoSdowych w
Warszawie S,A

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A

Prague Stock
Exchange
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Wartosciowych w

343 396

5868

Rzeczpospolita
Polska

652

1171

0,89%

8 918

Rzeczpospolita
Polska

114

106

0,08%

45 433

Rzeczpospolita
Polska

5 789

5 361

4,08%

39235

Rzeczpospolita
Polska

2 493

3 247

2,47%

614

Rzeczpospolita
Polska

5141

5526

4,21%

40 656

Rzeczpospolita
Polska

5121

5115

3,90%

warszawie S.A

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
Warto5ciowych w
Warszawie S.A.

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

Polska

6174

Warszawie S.A

Gielda Papier6w
Warto5ciowych w

Rzeczpospolita

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Pre slit Akcji Po/skich Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Akcje

MIDAS SA (PLNFI0900014)

NEUCA S A (PL TRFRM00018)

Rodzaj rynku

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

ORZEl BIAlY SA (PLORZBL00013)

Aktywny rynek
regulowany

OVOSTAR UNION NV (NL0009805613)

Aktywny rynek
regulowany

PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)

Aktywny rynek
regulowany

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SA (PLPKN0000018)

Aktywny rynek
regulowany

POLSKIE G6RNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014)

Aktywny rynek
regulowany

POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI SA (PLPK00000016)

Aktywny rynek
regulowany

POWSZECHNY ZAKlAD UBEZPIECZEN
SA (PLPZU0000011)

Aktywny rynek
regulowany

PROCHEM SA (PLPRCHM00014)

Aktywny rynek
regulowany

RADPOL SA (PLRDPOL00010)

Aktywny rynek
regulowany

SECOIWARWICK SA
(PLWRWCK00013)

Aktywny rynek
regulowany

SILVANO FASHION GROUP AS
(EE3100001751)

,Aktywny rynek
regulowany

STALPROFIL SA (PLSTLPF00012)

Aktywny rynek
regulowany

SYNTHOS SA (PLDWORY00019)

Aktywny rynek
regulowany

WAWEL SA (PLWAWEL00013)

Aktywny rynek
regulowany

WOJAS SA (PLWOJAS00014)

Aktywny rynek
regulowany

WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019)

Aktywny rynek
regu!owany

ZAKLADY TlUSZCZOWE "KRUSZWICA"
SA (PLKRUSZ00016)

Aktywny rynek
regulowany

ZAKLADY UHZI\DZEN KOTlOWYCH
"STA_PORKOW' SA (PLSTPRK00019)

Aktywny rynek
regulowany

ZAMET INDUSTRY SA
(PLZAMET0001 0)

Aktywny rynek
regulowany

ZETKAMA SA (PLZTKMA00017)

Aktywny rynek
regulowany

Nazwa rynku

Gielda Pap1er6w
WartoSc1owych w
Gielda Papier6w
Wartosciowych w

762

680

0,52%

4 253

Rzeczpospolita
Polska

619

1 204

0,92%

59 814

Rzeczpospolita
Polska

1 069

945

0,72%

872

895

0,68%

8 953

Rzeczpospolita
Polska

1141

1 311

1,00%

146 442

Rzeczpospolita
Polska

6 541

6004

4,57%

845 025

Rzeczpospolita
Polska

4 805

4 352

3,32%

357 802

Rzeczpospolita
Polska

13 536

14105

10,74%

25596

Rzeczpospolita
Polska

10 370

11 491

8,75%

46627

Rzeczpospolita
Polska

1 179

1 306

1,00%

39167

Rzeczpospolita
Polska

317

488

0,37%

9 889

Rzeczpospolita
Polska

455

418

0,32%

60 442

Estonia

707_

669

0,51%

38475

Rzeczpospolita
Polska

777

885

0,67%

630 002

Rzeczpospolita
Polska

3 273

3 446

2,63%

2 835

Rzeczpospolita
Polska

2 249

3515

2,68%

20 608

Rzeczpospolita
Polska

97

130

0,10%

104 741

Rzeczpospolita
Polska

1 266

1309

1,00%

20 539

Rzeczpospolita
Polska

1 210

1 263

0,96%

58 913

Rzeczpospolita
Polska

1 647

1 738

1,32%

111 661

Rzeczpospolita
Polska

600

603

0,46%

40 008

Rzeczpospolita
Polska

2 583

3161

2,41%

112114

121 632

92,65%

Warszawie S.A

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
warszawie S.A
Gielda Papier6w
wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
WartoSclowych w
warszawie S.A
Gielda Papier6w
wartosciowych w
Warszawie S.A

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie S_A
NASDAQ OMX
Tallinn
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gielda Papier6w
wartosciowych w
Warszawie S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
warszawie S.A
Gielda Papier6w
WartoSciowych w
warszawle S.A
Gielda Papier6w
WartoSclowych w
warszawle S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
warszawle S.A.
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
warszawie S.A.
Gielda Papier6w
WartoSciowych w
warszawie SA
Gielda Papier6w
wartosdowych w
warszawle S.A.

Holandia

15 250

Warszawie S.A

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
warszawie S.A
Gielda Papier6w
WartoSciowych w

6 003443

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Procentowy
udzia/
w aktywach
og61em

Rzeczpospolita
Polska

Warszawle S.A

Gielda Papier6w
wartosciowych w
warszawie S,A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
warszaw·le S.A
Gielda Papier6w
Wartosciowych w

Kraj siedziby
emitenta

1 030 438

Warszawie S A

Suma

Prawa poboru

Liczba

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(w tys. zl)

Liczba

Kraj siedzlby
emitenta

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys.zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Nienotowane na aklywnym rynku

POLJMEX-MOSTOSTAL SA ser·la N2
(PLMSTSD00118)
Suma

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

85008

85008

Rzeczpospolita
Polska

-

-

0,00%

-

-

0,00%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Pre slit Akcji Polskich Subfundusz w Arka Pre slit SF/0

Bilans
(w tysictcach zfotych, z wyj(\tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

131 278

34044

2 089

374

-

-

7 557

1419

121 632

32 248

-

3

II. Zobowiltzania

2067

771

Ill. Aktywa netto

129 211

33 273

IV. Kapital Subfunduszu

127 757

38 128

285 910

111 497

(158 153)

(73 369)

(8 064)

(8 755)

616

361

(8 680)

(9 116)

9 518

3 900

129 211

33 273

108 656,695

32 627,491

1 189,17

1 019,79

I. Aktywa

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

2. Naleznosci

3. Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

r----·
1. Kapital wplacony

2. Kapital wyplacony

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

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

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

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

Liczba jednostek uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

-

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysictcach ztotych, z wyj(\tkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

I. Przychody z lokat

1 914

1 801

1. Dyw·ldendy i inne udzialy w zyskach

1 810

1 698

102

103

3. Dodatnie saldo r6znic kursowych

2

.

4. Pozostale

-

0

II. Koszty Subfunduszu

1659

1 409

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

1 615

1 330

41

48

3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

0

0

4. Ujemne saldo r6znic kursowych

-

17

3

14

-

-

1 659

1409

255

392

6054

5968

436

(2 685)

(5)

1

5 618

8 653

(2)

(36)

6309

6360

169,38

180,96

2. Przychody odsetkowe

2. Oplaty dla Depozy1ariusza

5. Pozostale

-

Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

IV. Koszty Subfunduszu netto (11-111)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytulu r6znic kursowych

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

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdan·la
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzieri wyceny stanowl dzienny wynik z operacji na jednostk~ uczestnictwa. Obliczony w ten
spos6b wynik z operacji na jednostk~ uczestnictwa podzielony zostal przez liczb~ 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 tysictcach ztotych, z wyj(\tkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2013 r.31.12.2013 r.

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

33 273

43 671

6 309

6 360

a) przychody z lokat netto

255

392

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

436

(2 685)

5 618

8 653

6 309

6 360

-

-

89 629

(16 758)

174 413

36 484

84 784

53 242

95 938

(10 398)

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

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zby1ych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie l<;apitalu z tytulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
6. lqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym
7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

129 211

33 273

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

54 421

43 679

a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

220 059,483

64 655,374

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

144 030,279

84 089,317

76 029,204

(19 433, 943)

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

358 002,649

137 943,166

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

249 345,954

105 315,675

c) saldo zmian

108 656,695

32 627,491

108 656,695

32 627,491

1. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na poczqtek okresu sprawozdawczego

1 019,79

838,83

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

1 189,17

1 019,79

16,61%

21,57%

11. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, wtym:

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

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkt uczestnictwa

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
data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym

946,47

831,88

2013-04-23

2012-06-05

1 252,56

1 025,01

2013-11-25

2012-12-19

1 189,26

1 019,72

2013-12-30

2012-12-28

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w sredniej wartoscl aktyw6w netto

3,05%

3,23%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

2,97%

3,04%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozy1ariusza

0,08%

0,11%

data wyceny

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaty policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyj~tych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zosta/o sporza,dzone zgodnie z ustawa, z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzq_dzenia
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 jE;!zyku polskim i w walucie po!skiej. Prezentowane kwoty, z wyjqlkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostkE;! uczestnictwa, podane zostaly w tysia,cach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostkE;! uczestnictwa podana
zostala w zlotych (z dokladnoscia, do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnoscia, 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 dotycza,cych Subfunduszu
- Operacje dotycza,ce Subfunduszu ujmuje siE;! w ksiE;!gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksiE;!Qowych w
okresie, kt6rego dotycza,.
- Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje SiE;! w ksiE;!gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcic:
umowy. Sl-.ladniki 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, uwzgiE;!dnia SiE;! w najblizszej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowia,zar'l.
- Jei:eli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat 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 wynikaja,cym 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 wynikaja,ce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim datE;! zawarcia oraz rozliczenia (daty
przep/yw6w pieniE;!i:nych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siE;! w ksiE;!gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmuja,cej 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 zostaja, transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w ksiE;!gach
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje siE;! transakcjE;! nabycia.
Nalezna, 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 nieuwzgiE;!dniaja,cy wartosci tego prawa do dywidendy. W
przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych o charakterze podobnym do akcji nalezna, dywidendE;!
ujmuje siE;! w ksiE;!gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o wartosci wyplacanej dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodza,cych w sklad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu ujE;!cia dywidendy w kSiE;!gach rachunkowych, w wysokosci podatku pobranego u
zr6dla.
Przysluguja,ce 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 nieuwzgiE;!dniaja,cy wartosci tego prawa poboru.
Przysluguja,ce 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 zakor'lczeniu notowari na rynku zorganizowanym, pozostaja, 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 nalei:nosci w la,cznej wartosci przelewu na subskrypcjE;! oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
Niewykonane prawo poboru uznaje SiE;! 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 stanowia, lokat Subfunduszu, a ich UjE;!cie w ksiE;!gach nastE;!puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedai:y waluty ujE;!cie w ksiE;!gach nastE;!puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
Zobowia,zania i naleznosci Subfunduszu wynikaja,ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedai:y waluty w zwia,zku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedai:y 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 zobowia,zania i nalei:nosci Subfunduszu wynikaja,ce z zawartej transakcji moga,
bye kompensowane w przypadku, gdy:
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•
•

Subfundusz posiada wat.ny prawnie tytul do kompensaty tych zobowia,zan i nalet.nosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcjE;! w kwocie netto poddanych kompensacie zobowia,zan i nalet.nosci lub
jednoczesnie takie nalet.nosci wyla,czyc z ksiqg rachunkowych, a zobowia,zanie finansowo rozliczyc.

- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dlut.ej nit. w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje SiE;! jak kontrakty walutowe. Za
dzien roboczy uznaje siE;! dzien roboczy w kat.dym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
siE;! w ksiE;!gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksiE;!gowej r6wnej zero, natomiast wynik odnosi
siE;! w r6t.nice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotycza,ce Subfunduszu ujmuje siE;! w walucie, w kt6rej sa, wyrat.one, a takt.e w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien ujE;!cia tych operacji w ksiE;!gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obnit.a wynik ze sprzedat.y danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub stratE;! ze zbycia lokat oraz walut wylicza siE;! metoda, ,najdrot.sze sprzedaje siE;! jako pierwsze", polegaja,ca, na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyt.szej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyt.szej biet.a,cej
wartosci ksiE;!gowej. Rozchodowaniu podlegaja, wyla,cznie papiery pochodza,ce z transakcji kupna, kt6rych dzien rozliczenia
kupna przypada najp6Z.niej na dzien rozliczenia transakcji sprzedat.y. Metody tej nie stosuje siE;! do skladnik6w lokat bE;!da,cych
przedmiotem transakcji przy zobowia,zaniu SiE;! drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6t.nic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
lokat.
- Przyrost wartosci dlut.nych papier6w wartosciowych w okresie miE;!dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powiE;!ksza niezrealizowany zysk/stratE;! z wyceny lokat.
Przychody z lokat obejmuja, w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6t.nic kursowych powstale w
zwia,zku z wycena, srodk6w pieniE;!t.nych, nalet.nosci oraz zobowia,zan w walutach obcych, a takt.e przychody odsetkowe, w
sklad kt6rych wchodza, odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dlut.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 siE;! przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dlut.nych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza SiE;! zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz nalet.ne od srodk6w pieniE;!t.nych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiE;!kSzaja,
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 jednostkE;! uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgiE;!dnia siE;! zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwia,zanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmuja, w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6i:nic kursowych
powstale w zwia,zku z wycena, srodk6w pieniE;!t.nych, nalet.nosci oraz zobowia,zan w walutach obcych, a takt.e koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgniE;!tych kredyt6w i pot.yczek oraz amortyzacjE;! premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pot.yczek zaciqgniE;!tych przez Subfundusz rozlicza siE;! w czasie, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
Koszty limitowane stanowia, koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6/owe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
NastE;!puja,ce koszty zwia,zane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sa, z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwia,zane z transakcjami kupna i sprzedat.y papier6w wartosciowych i praw maja,tkowych, odsetki
od kredyt6w i pot.yczek zaciqgniE;!tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwia,zane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obcia,t.enia na/ot.one przez w/asciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyt.ej
wymienione koszty stanowia, koszty nielimitowane Subfunduszu i sa, pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowia,zany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe
organy administracji publicznej. Pozos tale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowia,zan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia siE;!, a zobowia,zania Subfunduszu ustala SiE;! w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia siE;! aktywa Subfunduszu, ustala siE;! wartosc zobowia,zan Subfunduszu, ustala SiE;! wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadaja,cych na jednostkE;! uczestnictwa) oraz na dzien sporza,dzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia siE;!, a zobowia,zania Subfunduszu ustala siE;! wed/ug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

1. Wartosc godziwa, skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg61nosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych, praw
do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, list6w zastawnych, dlut.nych papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych
bez uwzgiE;!dnienia prawa do zamiany, chyba t.e jest dostE;!pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych,
tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania maja,ce siedzibE;! za granicq) wyznacza siE;! - ze
wzgiE;!du na godziny zamkniE;!cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych mot.e lokowac Subfundusz - wedlug kurs6w
doStE;!pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nastE;!puja,cy spos6b:
a) jet.eli Dzier'l Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wed/ug ostatniego
doStE;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, t.e
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 stanowia,cej jego odpowiednik, za ostatni doStE;!pny kurs przyjmuje
siE;! ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
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W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l cia,glych, w kt6rym wyznaczany i og/aszany jest kurs zamkniE;!cia,
przyjmuje siE;! ostatni kurs zamkniE;!Cia w systemie notowan ciqglych dostE;!pny o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan cia,glych bez odrE;!bnego wyznaczania kursu zamkniE;!Cia przyjmuje
siE;! ostatnia, cenE;! transakcyjna, dostE;!pna, o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje SiE;! ostatni kurs ustalony w systemie kursu
jednolitego.

2.

3.

b)

jezeli Dzier'l Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znacza,co niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcjiwed/ug ostatniego dostE;!pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiaja,cy 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 zamkniE;!cia, a w
przypadku braku kursu zamkniE;!Cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowia,cej jego odpowiednik, za ostatni
dostE;!pny kurs przyjmuje siE;! ten kurs albo wartosc z uwzgiE;!dnieniem istotnych zdarzen maja,cych wplyw na ten kurs albo
wartosc;

c)

jezeli Dzier'l 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 stanowia,cej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiaja,cy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowana, wartosc godziwa, danego skladnika aktyw6w
notowanego na aktywnym rynku uznaje SiE;! wartosc wyznaczona, poprzez zastosowanie przyjE;!tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepsza, wiedza,
Subfunduszu i praktyka, rynku finansowego.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na WiE;!Cej niz jednym aktywnym rynku, wartoscia, godziwa, jest kurs
ustalony na rynku g/6wnym. Wyboru rynku g/6wnego dokonuje siE;! na koniec kazdego kolejnego miesia,ca kalendarzowego na
podstawie wolumenu obrotu na danym sk/adniku 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 kolejne, mozliwe
do zastosowania kryterium:
a)

liczba zawartych transakcji na danym sk/adniku lokat na danym aktywnym rynku;

b)

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

c)

kolejnosc wprowadzania do obrotu - jako rynek g/6wny wybiera siE;! rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by/ notowany
najwczesniej.

Wartosc skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siE;! w nastE;!puja,cy spos6b:
a)

bE;!da,cych papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych, bon6w pieniE;!:Znych oraz
pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza siE;! odpowiednio do przychod6w
odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu. Jezeli nie rna mozliwosci wiarygodnego oszacowania wartosci
przyszlych przeplyw6w pieniE;!:Znych, dopuszcza siE;! wycenE;! na podstawie oszacowania wartosci przez serwis Bloomberg
(np. Bloomberg Generic, itp.) lub Reuters, pod warunkiem ze wycena z tego zr6d/a odzwierciedla wartosc godziwa,
instrumentu;

b)

wierzytelnosci- w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza naleznosc
nominalna, wraz z naleznymi na dzier'l wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci tworzy siE;! odpisy aktualizuja,ce w CiE;!:Zar koszt6w Subfunduszu;

c)

depozyt6w bankowych - wed/ug wartosci nominalnej z uwzgiE;!dnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej;

d)

jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania maja,ce siedzibE;! za granica,- wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartosc aktyw6w netto na jednostkE;!
uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, og/oszonych przez odpowiednio fundusz instytuCjE;! wsp61nego
inwestowania do godziny 23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Dniu Wyceny, z uwzgiE;!dnieniem zdarzen
maja,cych istotny wplyw na wartosc godziwa, powstalych miE;!dzy data, og/oszenia a Dniem Wyceny (do wyceny jednostek
uczestnictwa korzysta siE;! 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 siE;! po ostatnim dostE;!pnym kursie z uwzgiE;!dnieniem zdarzer'l maja,cych istotny wplyw na wartosc
godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytu/6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania maja,ce siedzibE;! za granica, wyceny dokonuje siE;! po ostatnim
dostE;!pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym o zmianE;! benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z
Depozyta riuszem;

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 sa, notowane na rynku aktywnym, prawa te wycenia siE;! wed/ug 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 sa, notowane na rynku
aktywnym, prawa te wycenia siE;! w oparciu o ostatnia, z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym
lub w pierwszej ofercie publicznej, powiE;!kszona, o wartosc rynkowa, prawa poboru niezbE;!dnego do ich objE;!cia w dniu
wygasniE;!cia tego prawa (zar6wno przy zapisie podstawowym, jaki i dodatkowym uwzgiE;!dniana jest wartosc praw poboru), a
w przypadku gdy zostaly okreslone r6Zne ceny dla nabywc6w- w oparciu o srednia, cenE;! nabycia, wai:ona, liczba, nabytych
papier6w wartosciowych, o ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z uwzgiE;!dnieniem zmian wartosci tych
papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami maja,cymi wplyw na ich wartosc rynkowa,;

g)

kontrakt6w terminowych- wycenia SiE;! wedlug wartosci godziwej o kt6rej mowa w pkt 8, metoda, okreslaja,ca, stan rozliczer'l
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikaja,cych z warunk6w umownych z uwzgiE;!dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego;

h)

opcji- wycenia siE;! wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biora,c pod
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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 (np. Bloomberg Generic, itp.) lub
Reuters;

4.

5.

i)

dluznych papier6w wartosciowych zawieraja,cych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku, gdy wbudowane
instrumenty pochodne SCI. scisle powia,zane z wycenianym papierem d/uznym, wartosc jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego. Jezeli wbudowane instrumenty pochodne nie sa, scisle powia,zane z
wycenianym papierem dluznym, to wartosc wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny d/uznego 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) moga, 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 spelniaja,cej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny
nabycia- wartosc godziwa wynikaja,ca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzier'l przeszacowania, nowo ustalona, skorygowana,
cen~ nabycia.
Papiery wartosciowe nabyte przy zobowia,zaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~. pocza,wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metoda, skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia
rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowia,zaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra
stanowi skorygowana, cen~ nabycia. Na dzier'l rozliczenia cena nabycia s/uzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowia,zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowia,zaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~, pocza,wszy
od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metoda, skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowia,zania z tytulu transakcji przy zobowia.zaniu si~
Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowana,.

7.

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

8.

Za wiarygodnie oszacowana, wartosc godziwa, uznaje

si~

-

wartosc wyznaczona, poprzez:

a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowana,, niezalezna,jednostk~ swiadcza,ca, tego rodzaju uslugi, o
ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwia,zanych z tym skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
pochodza, z aktywnego rynku;
c) oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomoca, powszechnie uznanych metod estymacji;
d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6znia,cego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonom icznym.
e)

Wartosciszacunkowe
Sporza,dzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przy]~c1a za/ozer'l
wplywaja,cych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty przychod6w
i koszt6w. Szacunki dokonywane sa, na podstawie dost~pnych danych historycznych, danych mozliwych do zaobserwowania na
rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowia, one podstaw~ do
oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowia,zar'l, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny spos6b na podstawie
ceny pochodza,cej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowia,ce ich podstaw~ podlegaja, okresowym przegla,dom. Aktualizacje szacunk6w sa, rozpoznawane w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub w okresie, w kt6rym dokonano
zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na bieza,cy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporza,dzeniu sprawozdania finansowego Subfunduszu.
Skladniki /okat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu ba,dz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane melody i modele wyceny sa, okresowo oceniane
i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny sa, testowane i zatwierdzane przed utyciem. W modelach wyceny wykorzystywane
sa, dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowar'l.
Zmiany przyj~tych zalozer'l i szacunk6w moga, miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzier'l Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przes/anki swiadcza,ce o utracie wartosci skladnik6w lokat.
Jezeli przeslanki takie istnieja,, dokonuje si~ odpisu aktualizuja,cego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartoscia, bilansowa, a
oszacowana, wartoscia, bieza,ca, oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikaja,cych z danego skladnika lokat.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie bieza,cej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych
wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i za/ozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podlegaja, regularnemu przegla,dowi.
Szacunki dokonane na dzier'l bilansowy uwzgl~dniaja, parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biora,c pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
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Na dzier'l 31 grudnia 2013 0,00% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenione w spos6b inny nii: na podstawie kursu ustalonego
na aktywnym rynku, tj. metoda,zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy zastosowaniu modeli
i metod wyceny (na dzier'l 31 grudnia 2012 roku - odpowiednio 0,01%). W zmiennym otoczeniu rynkowym wystE;!puje
niepewnosc, ii: dla takich aktyw6w wyceny UjE;!te w sprawozdaniu finansowym moga, r6i:nic siE;! od wartosci, jakie zostalyby
wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w
aktyw6w sa, 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 sporza,dzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Nie dotyczy.

Nota 3. Zobowictzania Subfunduszu
Zobowi~tzania

Wartos¢ na dzier'l31.12.2013 r.
(wtys. zl)
1 358

Subfunduszu

Z tytulu nabytych aktyw6w

Wartos¢ na dzler'l31.12.2012 r.
(wtys. zl)

98

-

250

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

319

344

Pozostale zobowiqzania, w tym:

390

79

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

313

69

2067

771

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

Sum a

Nota 4. Srodki pieniQ:Zne i ich ek.wiwalenty
31.12.2013 r.

Struktura srodk6w

pienl~:tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Wartos¢ na dzler'l bilansowy
w walucle sprawozdanla
flnansowego (wtys. zl)

Wartos¢ na dzier'l bllansowy
w danej walucie (w tys.)

Banki

2 089

2 019

EUR

2 019
1

PLN

65

65

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA
Dom Maklerski Banku Handlowego SA

5

31.12.2012 r.
Struktura srodk6w

pienl~:tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Wartost na dzien bllansowy
w walucle sprawozdanla
finansowego (w tys. zl)

Wartost na dzler'l bllansowy
w danej walucle (w tys.)

Banki

374

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

331

331

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

9

43

Wartos¢ na dzier'131.12.2013r.
w danej walucie (w tys.)

Wartos¢ na dzier'l31.12.2013 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Srednl w okresie sprawozdawczym pozlom srodk6w pienl~:tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bie:t~tcych zobowi~tzar'l
Subfunduszu

Waluta

Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w pienl~:tnych

1 837

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1 735

1 735

Bank Handlowy w Warszawie SA

CZK

161

24

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

EUR

2

8

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

GBP

0

0

Bank Handlowy w Warszawle S.A.

USD

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

PLN

1
67

3
67

Wartost na dzler'l31.12.2012r.
w danej waiucie (w tys.)

Wartos¢ na dzlel'i 31.12.2012 r.
w walucle sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym pozlom srodk6w pienl~:tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenla bie:t~tcych zobowl~tzar'l
Subfunduszu

Waluta

Sredni w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w pleni~:tnych

1 114

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PLN

1 002

1 002

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

EUR

13

53

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

GBP

1

5

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

USD

2

6

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

PLN

48

48
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Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obcia,zenia aktyw6w i zobowia,zar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikaja,cym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowia,zar'l Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikaja,cym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostaja,cego na dzier'l 31 grudnia 2013 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
Od 1

31.12.2013 r.
(wtys. zJ)

Od 6
miesillCY
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

7 557

-

-

-

-

-

-

7 557

-

-

-

-

-

7 557

5,76%

-

-

-

-

-

5,76%

miesi~tca

mtesi~tca

do3
miesillCY

mlesi~cy

7 557

-

-

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~tzone ryzykiem warto5cl
godziwej wynlkaj~tcym ze stopy procentowej
Procentowy udziaJ w aktywach og6tem

Od 3
miesillCY
do6

Do 1

.
-

31.12.2012 r.
Nie dotyczy.

( 1. 2)

Poziom obcia,zenia aktyw6w i zobowia,zar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikaja,cym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bi!ansowe
Poziom obcia,zenia aktyw6w i zobowiqzar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikaja,cym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartost.:i bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostaja,ce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).

31.12.2013 r.
Nie dotyczy.
Od 1
31.12.2012 r.
(w tys. zJ)

Do 1

miesl~tca

mlesi~tca

do3

Od 3
mieslllCY
do6

mlesi~cy

mlesi~cy

1419

-

-

Od 6
miesillCY
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

1 419

-

-

-

-

-

-

1 419

-

-

-

-

-

1 419

4,17%

-

-

-

-

-

4,17%

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~tzone ryzykiem wartosci
godziwej wynlkaj~tcym ze stopy procentowej
Procentowy udzlaJ w aktywach og6Jem

( 2)

Ryzyko kredytowe

( 2.1)

Kwoty odzwierciedlaja,ce maksymalne obcia,zenie ryzykiem kredytowym na dzier'l bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowia,zk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer'l), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlaja,ce maksymalne obcia,zenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczer'l. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dluznym.
31.12.2013 r.
Procentowy
udziaJ
waktywach
og6Jem

31.12.2013 r.
(wtys. zJ)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
si~

31.12.2012 r.
Procentowy
udziaJ
waktywach
og6Jem

31.12.2012 r.
(wtys. zJ)

2 089

1,59%

374

1,10%

-

-

-

-

7 557

5,76%

1 419

4,17%

Skladniki lokat o charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w
tym:

-

-

-

-

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

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

Transakcje przy zobowiqzaniu

drugiej strony do odkupu
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31.12.2013 r.
Procentowy
udziaJ
waktywach
og6Jem

31.12.2013 r.
(w tys. zJ)

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

31.12.2012 r.
Procentowy
udziaJ
waktywach
og6Jem

31.12.2012 r.
(w tys. zJ)

-

-

-

-

-

-

-

-

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqd:Z gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

-

Inne niz listy zastawne oraz niz emltowane lub gwarantowane przez
Skarb Panstwa bqdz NBP instrumenty o charakterze dluznym

-

-

-

-

9646

7,35%

1 793

5,27%

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

Razem aktywa Subfunduszu obci<tZone ryzykiem kredytowym

( 2. 2)

Przypadki znacza,cej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wed/ug Tabeli g/6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa lokat w instrumenty dlui:ne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowia, powyi:ej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

( 3.1)

Poziom obcia,i:enia aktyw6w i zobowia,zar'l Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obcia,zenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowia,zar'l
wyrai:onych w walutach obcych.
31.12.2013 r.

Procentowy

31.12.2013 r.
(wtys. zJ)

31.12.2012 r.
Procentowy
udzlaJ
waktywach
og6Jem

31.12.2012 r.
(wtys. 21)

udziaJ
waktywacti
og6Jem

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

5

0,00%

43

0,13%

Naleznosci

-

-

-

-

1 886

1,44%

680

1,99%

-

-

-

-

1 891

1,44%

723

2,12%

-

-

-

-

Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladnlki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obci<tZone ryzykiem walutowym
Zobowll\Zllnia obcl<tZone ryzykiem walutowym

( 3. 2)

Wskazanie przypadk6w znacza,cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli g/6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrai:onych w walutach obcych, w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.

31.12.2013 r.
(wtys. zJ)

31.12.2013 r.
Procentowy
udziaJ
waktywach
og6Jem

31.12.2012 r.
(w tys. zJ)

31.12.2012 r.
Procentowy
udziaJ
w aktywach
og6Jem

Akcje

CZK

1 217

0,93%

263

0,77%

EUR

669

0,51%

417

1,22%

(4)

Poziom obcil:l.zenia aktyw6w i zobowi1:1.zan Subfunduszu ryzykiem pfynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, ii: Subfundusz nie bE;!dzie w stanie wygenerowac dostatecznych srodk6w
pieniE;!i:nych niezbE;!dnych do wykonania swoich zobowia,zar'l w terminach ich wymagalnosci lub tei: zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, ii: jednostki uczestnictwa Subfunduszu moga, bye odkupywane codziennie, jednym z zadar'l realizowanych w
ramach zarza,dzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieniE;!i:nych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o dui:ej plynnosci.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz w roku obrotowym kor'lcza,cym siE;! 31 grudnia 2012 roku Subfundusz nie
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
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(5)

Stosowana metoda pomiaru cafkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dla cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metodE;! zaangazowania. Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spelnia wymogi §22 Rozporza,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 zobowittzaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Wartost na
31.12.2013 r.
(wtys. zt)

Transakcje przy zobowi4\Zaniu sh~ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowi4\Zanlu
Transakcje, w wyniku kt6rych

sh~

druglej strony do odkupu, w tym:

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

Wartostna
31.12.2012 r.
(w tys. zt}
7 557

1 419

-

-

7 557

1419

-

-

-

-

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nle
nast~puje przenieslenie na Subfundusz ryzyk
Transakcje przy zobowi4\Zaniu SIQ Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

przeniesienie na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk

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

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2013 r.
Waluta

Walutowa struktura pozycjl bllansu

Wartos¢ na dzier'l
bllansowy w danej walucle
(wtys.)

PLN

Aktywa

131 278

PLN

Srodkl pieniQ;!:ne llch ekwlwalenty

PLN
EUR

Wartos¢ na dzier'l
bilansowy w walucle
sprawozdanla
flnansowego (w tys. z/)
2089

2 084

2 084

1

5

Nale;!:no&ci

PLN

-

Transakcje przy zobowi<\Zaniu SIQ druglej strony do odkupu

PLN

7 557

Skladnlkllokat notowane na aktywnym rynku

PLN

121 632

PLN

119 746

119 746

CZK

8 044

1 217

EUR

161

669

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

-

ZoboWIC\ZSnla

PLN

2067

PLN

2 067

2 067

31.12.2012 r.
Waluta

Walutowa struktura pozycjl bllansu
Aktywa

PLN

Srodki plenl~;!:ne llch ekwlwalenty

PLN

PLN
GBP
Naie;!:nosci
Transakcje przy zobowi<\Zanlu

sf~

drugiej strony do odkupu
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Wartos¢ na dzler'l
bilansowy w danej walucle
(wtys.)

Wartos¢ na dzler'l
bllansowy w walucle
sprawozdania
flnansowego (w tys. z/)
34044
374

331

331

9

43

PLN

-

PLN

1 419
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Walutowa struktura pozycjl bllansu

Waluta

SkJadniki lokat notowane na aktywnym rynku

Wartos¢ na dzlel'i
bllansowy w danej walucle
(wtys.)

Wartost na dzlel'i
bilansowy w walucle
sprawozdanla
finansowego (w tys. zJ)

PLN

SkJadniki lokat nlenotowane na aktywnym rynku

32248

PLN

31 568

CZK

1 613

263

EUR

102

417

31 568

PLN

3

PLN
Zobowl~tzanla

3

3

PLN

771

PLN

771

771

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Dodatnle i ujemne r6inice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zJ)
Dodatnie r6inlce kursowe

SkJadnlkllokat

Niezrealizowane

Zrealizowane

-

Akcje

Sum a

Ujemne r6inlce kursowe
Zrealizowane

-

Niezrealizowane
5

2

5

2

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnle I ujemne r6inlce kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zJ)
Sktadnlki lokat

Dodatnle r6inlce kursowe

Ujemne r6inice kursowe

Niezrealizowane

Zreallzowane

Akcje

1

Suma

1

Srednl kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzler'l bllansowy

Niezreallzowane

Zrealizowane

-

-

Kurs w stosunku do zJ

36

36

Waluta

Euro

4,1472

EUR

Korona czeska

0,1513

CZK

Wartos¢ zreallzowanego zysku
(straty) ze zbycla lokat (w tys. zJ)

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

522

5 621

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

(86)

(~)

Sum a

436

5 618

Wartost zreallzowanego zysku
(straty) ze zbycla lokat (w tys. zJ)

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

(2 685)

8 650

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Zreallzowany I nlezreallzowany zysk (strata) ze zbycla lokat

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Zreallzowany I niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

3

(2 685)

8 653

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

Suma

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Ca/osc wynagrodzenia Towarzystwa sklada siE;! tylko z CZE;!SCi stalej.
1.01.2013r.31.12.2013 r.

Wynagrodzenle dla Towarzystwa (w tys. zJ)
Cz~sc

stala wynagrodzenia

1.01.2012 r.31.12.2012 r.
1 615

1 330

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarza,dzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wiE;!kszej
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesia,t piE;!c) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w
Netto Subfunduszu.
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Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyzej, jest naliczana od podstawy spelniaja,cej wymogi § 22 ust 2 Rozporza,dzenia,
sluza,cej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. PodstawEi! IE;! stanowi r6znica pomiE;!dzy wartoscia,
Aktyw6w i zobowia,zan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny przy czym podstawa ta nie uwzgiE;!dnia zmian w kapitale wplaconym
oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporza,dzenia.
Rezerwa, o kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku i rozliczana jest do piE;!tnastego dnia
miesia,ca nastE;!puja,cego po miesia,cu, za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszaja, utworzona,
uprzednio rezerwE;!.
Stawki wynagrodzenia za zarza,dzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowictzujqca na dzien bilansowy

3,00%

3,00%

W 2013 roku Zarza,d Towarzystwa nie podejmowal uchwa/ o zmianie stawek za zarza,dzanie dla subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Pol skich.

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa
31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)

129 211

33 273

43 671

Wartosc aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego (w zl)

1189,17

1 019,79

838,83

Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnlctwa
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lnformacja dodatkowa
A.

lnfonnacje o znacza.cych zdarzeniach, dotycza.cych Jat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za bieza.cy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Jnfonnacje o znacza.cych zdarzeniach, kt6re nasta.Pify po dniu bilansowym, a nieuwzgiQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporza.dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2012 w por6wnaniu do
danych zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2012:
a) Zmiany w Rachunku wyniku z operacji
Rachunek wyniku z operacji (w tysiqcach zlotych)
Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
za okies 1.01.2012·31.12.2012
(w tys. zl)

Pozycja

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat z tytulu r6znic
kursowych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
za okres 1.01.2012·31.12.2012
(wtys zl)

Korekta prezentacji danych

1 345

(1 381)

(36)

b) Nota 9 Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lckat Subfur.duszu \W tys. z!)
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)

Pozycja

Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
za okres 1.01.2012-31.12.2012
(w tys. zl)

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji

Korekta prezentacji danych

zaokres 1.01.2012·31.12.2012
(wtys. zl)

Niezrealizowane dodatnie r6Znice kursowe:
Akcje

.

.

.

Suma

.

.

.

Akcje

(1 381)

1 345

(36)

Suma

(1 381)

1 345

(36)

Niezrealizowane ujemne r6znice kursowe:

Zmiana prezentowanych danych por6wnawczych jest konsekwencjq dokonania korekty zawyzonej wartosci niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu r6znic kursowych, kt6rego zmiana prezentowana jest w Rachunku wyniku z operacji w
pozycji Vl.2.(·) ,Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu r6znic kursowych". Zawyzenie to
dotyczylo papier6w wartosciowych, kt6rych nominal wyrazony jest w walucie obcej, a kt6rych rynkiem wyceny by! w trakcie
okresu sprawozdawczego r6wniez rynek polski, tj. papier6w wartosciowych zagranicznych sp6lek notowanych na Warszawskiej
Gieldzie Papier6w Wartosciowych SA w formule dual-listing.
Powyzsza zmiana nie rna wplywu na wartosc aktyw6w netto Subfunduszu.

D.

Dokonane korekty bfQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ maja.tkowa. i finansow<t, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:

E.

•

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 jednostk~ uczestnictwa;

•

przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnosci co do mozliwo5ci kontynuowania dziatalnosci opis tych niepewnosci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwia.zane
Nie dotyczy.
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F.

Jnne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptyna.c na
sytuacji maja.tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka Prestiz Akcji Polskich
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajq.cy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy konczq_cy sit(
31 grudnia 2013 r.

Raport uzupelniajqcy zawiera l 0 stron
Raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczqcy siy
3 l grudnia 20 l3 r.

{) 2014 KPMG Audyt sp6lka z ograniczon<}. odpowiedzialnoSci4 sp k. jest polski}. spotk<}. komandytOW<}. i czlonkiem sieci KPMG
skladaj<}.cej sf~ z niezaleznych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

Arka Prestiz Akcji Po/skich
subfundusz w Arka Prestiz Specialistycznym Funduszu Inwestycyinym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
:a rok obrotowy koizczqGy sil; 31 grudnia 2013 r.
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Arka Prestiz AkLji Po/skich
sub(undusz w Arka PrestiZ Specialistycznvm Funduszu Inwestycvinvm Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy k01kzqcy sif 31 grudnia 2013 r.

1.

Cz~sc

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

ogolna raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Polskich

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Polskichjest subfunduszem wydzielonym w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka Prestiz Akcji Polskich (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokrdlony.

1.2.

Dane identyfikuj~ce Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uzywac nazwy skr6conej Arka Prestiz SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S~d

rejestrowy:

Data:
Numer rejestru:

1.3.

S~d Okrygowy w W arszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi578

Dane identyfikuj~ce Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

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

S~dowym

S<j.d Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S<j.dowego
26 lute go 200 I r.
KRSOOOOOOI132

S<j.d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na
dzien bilansowy:

13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz<j.d Towarzystwa.
W sklad Zarz<j.du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2013 r. wchodzili:

1.4.

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz<j.du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz<j.du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz<j.du.

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

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imit; i nazwisko:
Numer w rejestrze:

kluczowego bieglego rewidenta
Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S<j.d rejestrowy:
Numer NIP:

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

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon<j. odpowiedzialnosci<j. sp.k. jest wpisana na listc:; podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon<j. przez Krajow<j. Radc:;
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.

1.5.

lnformacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz<j.dzone na dzien 31 grudnia 2012 r. i za rok
obrotowy koncz<j.cy sic:; tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczon<j.
odpowiedzialnosci<j. sp.k. i uzyskalo opinic:; bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol<j.czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu
29 kwietnia 2013 r. przez Watne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol<j.czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
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Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S<j.dzie
Rejestrowym w dniu 30 kwietnia 2013 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib<j. w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada sic:; zestawienie lokat oraz bilans
sporz<j.dzony na dzien 3 1 grudnia 20 13 r., rachunek wyniku z operacj i oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz<j.cy siy tego dnia oraz noty objasniaj<j.ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow<j. z dnia
9 sierpnia 2013 r. zawart(j. na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia I 0 kwietnia 2013 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w
rewiZJI finansowej wydanych przez Krajow<j. Radc:; Bieglych Rewident6w oraz
Mic:;dzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 25 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. oraz od 17 lutego 2014 r.
do 28 lutego 2014 r.
Zarz4d Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi<j.g rachunkowych, sporz<j.dzenie
i rzeteln<j. prezentacjc:; sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw<j. o rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi<j.zuj<j.cymi przepisami
prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz<j.dzenie
raportu uzupelniaj<j.cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi(j.g rachunkowych stanowi<j.cych podstawc:; jego sporz<j.dzenia.
Zarz<j.d Towarzystwa zloZ:yl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci i
jasnosci zal<j.czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzeil wplywaj<j.cych
w spos6b znacz<j.cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz<j.d Towarzystwa zloZ:yl wszystkie Z:<j.dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostc:;pnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbc:;dne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz<j.dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj<j.cej sic:; w siedzibie podmiotu uprawnionego.
System zarz<j.dzania ryzykiem przyjc:;ty w Towarzystwie, w tym ocena czy przyjc:;ta dla
Subfunduszu metoda wyznaczania calkowitej ekspozycji jest prawidlowa oraz zgodna z
profilem ryzyka inwestycyjnego i polityk<j. inwestycyjn(j., na podstawie art. 48 ust. 2g ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. !57) stanowi
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przedmiot uslugi poswiadczaj<j.cej przeprowadzanej przez bieglego rewidenta w trybie
odrc:;bnym od badania sprawozdania finansowego Subfunduszu. Do dnia wydania opinii z
badania sprawozdania finansowego Subfunduszu taka usluga poswiadczaj<j.ca nie zostala
wykonana.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj(j. wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz<j.dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. Nr 77 poz.
649 z p6zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Akywa
Srcx:!ki pieniyzne i ich ekwiwalen1y
Trarnakcje przy zolxmiijZ.illliu sit( drugi~j ~tu1y (b ockupu
Skladniki lcl<at mtoW<l!le na aktywn)m rynku
Skladniki lokat niemto\\Me naaktywnymf)nku
Zooowi:rzania
Al«:ywa retto
Kapitat subfunduszu
Kapitatwplacooy
Kapitat wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulo\\ane, nieroz~pmowane przychcx:!y z lokat netto
Zakumulo\\311y. ni erozdysJXl00\\311Y zreal izo\\311Y zysk/( strata) ze 7bycia lokat
Wzrost (spadek) warto§ci lokat w odniesieni u do ceny nabycia
Kapitalsubfunduszu i zakumulowany wyrik z operacji
Liczba jednostek uczestni ctwa
Wartosc aktyoow netto na jednostk£ uczestnictw.t (zl)
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31.122013
zl '000

3112.2012
zl '000

131278
2 089
7 557
121632
2067
129 211
127 7'57
285 910
(158 153)
(8 06:t)
616
(8 680)
9518
129 211

340:1.4
374
1419
32 248
3
771
33273
38128
Ill 497
(73 369)
(8 755)
361
(9 116)
3900
33273

108 656.695
I 189.17

32627.491
I 019,79
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2.1.2. Rachunek wyniku z operacji
1.01.2013 31.12.2013
zl '000

1.01.201231.12.2012
zl '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskaeh
Przychody odsetkowe
Dodatnie sal do r6znic kursowych
Pozostale

1 914
I 810
102
2

1 801
I 698
103

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dlaTowarzystwa
Oplaty dla Depozytarius?a
Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
Ujemne saldo r6znic kursowych
Pozostale

1659
I 615
41
0

3

1409
I 330
48
0
17
14

Koszty subfunduszu netto

1 659

1 409

255

392

Zreali1Ilwany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zyskl(strata) ze zbycia lokat, w tym
-::: tytulu r6Znic kursowych
WzrosV(spadek) niezreal izowd11ego zysku/(straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytuh1 r6Znic kursowych

6 054
436

5 968
(2 685)
I
8 653
(36)

Wynik z operacji

6 309

6360

169.38

180.96

0

Przychody z lokat netto

(5)

5 618
(2)

Wynikz operaqi przypadaj:tCY najednostkC;1 uczestnictwa (zl)

2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl'OOO)
Warto:it aktyw6w netto Subfunduszu(zl '000)
Warto:it akty\\Ownetto mjednost~ uczestnict\Va(zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik zoperaeji(zl '000)
Procento\Va zmima warto:'ci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
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31.12.2013

31.12.2012

3l.U.2011

121 632
129 211

32 251
33 273
I 019,79
38 128
6 360
21,57%

42 817
43 671

I 189,17
127 757
6 309
16,61%

838.83
54 886
(II 276)
(19,28'%)
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3.

Czt;sc szczegolowa raportu

3.1.

System rachunkowosci
Subfundusz posiada aktualn'! dokumentacjy opisuj'!C'! zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. I 0 ustawy o rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859)
(,Rozporzqdzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotycz'!cych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usunitrte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjtr skladnik6w maj'!tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy o rachunkowosci oraz dokonal rozliczenia i ujtrcia w ksitrgachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidtowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktyw6w
wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone badanie
nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania strategii
zarz<!dzania jego lokatami.
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3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj'!cych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj'!ce i informacja dodatkowa stanowi'! integralnq cztrsc
sprawozdania jednostkowego.

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

t ,,

It~

..

V

.... l.l. ':'!<~~:'r::L~:::~:::~:: .................... .
Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Magdal¢\la Grzesik
Bidgly telvident
Nr ewide'ncyjny 12032

31 marca 2014 r.
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Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koncz~cy siy
31 grudnia 2013 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniajqcy zawiera 10 stron
Opinia niezale.znego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy sitt
31 grudnia 2013 r.

'i)

2014 KPMG Audyt sp&l:ka z ograniczon<t odpowiedzialnoSci<t sp.k. jest polsk<t spOlk'l komandytow<t i czlonkiem sieci KPMG
skladaJ<tcej si~ z niezale:tnych spOlek cztonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMGAudyt
SpOfka z ogranlczon~t
odpowiedzialnoSciiJ sp.k.
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
Poland

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+48 22 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmg.pl
www.kpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.
Opinia o sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym z siedzib'! w Pomaniu, przy placu Wolnosci 16 (,Subfundusz"), na
kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans sporZ'!dzone na dzien 31 grudnia 20 13 r.,
rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy
koncz'!CY siy tego dnia oraz noty obja5niaj'!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi'!g rachunkowych, sporz'!dzenie i rzeteln'! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi'!Zllj'!cymi przepisami prawa.
ZafZ<!d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrm'!, kt6r'! uznaje za
niezbydn'!, aby sporZ'!dzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci
powstalych wskutek celowych dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! o rachunkowosci, ZarZ'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S<!
zobowi'!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra:Zenie opmn o tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi'!g rachunkowych stanowi'!cych podstawy
jego sporZ'!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow'! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj'! na nas obowi'!zek postypowania zgodnego
z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln'! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi'!ce podstawy
jego sporz'!dzenia S<! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj'!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZ'!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zale:Zy od naszego OS<!du, w tym oceny ryzyka wyst'!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn'! zwi'!zan'! ze sporZ'!dzeniem oraz
rzeteln'! prezentacj'! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicmosci procedur badania, nie za5 w celu wyrazenia opinii na temat skutecmosci dzialania
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odpowled71alnoSCia sp k., a Pohsh limited liab1lrty
partnerShip and a member firm of the KPMG
netv.'Ork ot Independent member tnms attlliated
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lnternat;onaJ ''l a SWlss ent1ty

KPMG Audyt Spofka z ogran1ctonq odpoVVJedz1alnoSc1q
sp.k. iest J)Oiskq spOlkq komaAdytov.rq 1 cztonk1em
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Rejestru Sqdowego

KRS 0000339319
NIP 527 261-53-62
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og6lnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi'! wystarczaj'!C'!
i odpowiedni'! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal'!czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Akcji Srodkowej
i Wschodniej Europy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy maj'!tkow'! i finansow'! Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 r., wynik z operacji za rok obrotowy koncz'!CY siy tego dnia, zostalo
sporz'!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci
obowi'!zuj'!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie
o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne
z wplywaj'!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa
i postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
oraz zostalo sporz'!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych
aspektach, ksi'!g rachunkowych.

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

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
Pl. Wolnosci 16.61-739 Poznan
telefon: (+481 6185573 22
taks: (+4816185573 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ
WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym
Otwartym za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieil 31 grudnia 2013 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 21 819 tys. zt

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzieil 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
26 174 tys. zt

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy ujemny
wynik z operacji w kwocie 4 886 tys. zt

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 7 153 tys. zt

5.

Noty objasniajqce.

6.

lnformacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A.
I
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Fundusze lnwestycyjne Arka

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

za okres
od 1 stycznia do 31 grudni'l 2013 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalq_cznikiem do sprawozdania polq_czonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.
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Roczne sprawozdanie finansowe Ark a Prestit Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Ark a Prestit SF/0

Zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

31.12.2013 r.
SKt.ADNIKI LOKAT

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys.zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

20 025

20 946

79,78%

13 283

17 430

89,74%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

500

506

1,93%

202

210

1,08%

Usty zastawne

-

-

-

-

-

-

Dlui:ne papiery wartosciowe

-

-

-

-

-

-

lnstrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udzialy w sp6lkach z ograniczona.
odpowiedzialnoscict

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

334

367

1AO%

f72

269

1,39%

Tytuly uczestnictwa emitowa ne przez
instytucje wsp61nego inwestowania
maja.ce siedzibl;! za granica.

-

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

20 859

21 819

83,11%

17 909

92,21%

Akcje

Kwity depozytowe

-

wartosc
wedtug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. zl)

wartosc
wedlug ceny
nabyc!a
(wtys. zl)

Certyf:katy inwestycyjne

Suma

13 757
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2)

Tabele uzupelniajctce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bitansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AKBANK TAS. (TRAAKBNK91N6)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

39445

Turcja

517

373

1,42%

AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREAKFG00012)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

275 490

Turcja

631

459

1,75%

ALARKO HOLDING AS.
(TRAALARK91 QO)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

15 589

Turcja

112

103

0,39%

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS.
(TREALBK00011)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

85 828

Turcja

231

187

0,71%

SIX Swiss Exchange

Austria

272

435

1,65%

Turcja

46

65

0,25%

657

813

3,10%

AMS AG (AT0000920863)

Aktywny rynek
regulowany

ANADOLU HAYAT EMEKLILIKAS
(TRAANHYT91 03)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

ANDRITZ AG (AT0000730007)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

4301

Austria

ARCELIK AS. (TRAARCLK91 H5)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

3 036

Turcja

39

52

0,20%

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS.
(TREBIMM00018)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

9 924

Turcja

804

608

2,32%

CEZ AS. (CZ0005112300)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

9696

Czechy

833

758

2,89%

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET
AS. (TRACIMSA91F9)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

19 879

Turcja

383

320

1,22%

DO & CO AG (AT0000818802)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

2 715

Austria

274

403

1,53%

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE
TICARET AS. (TREDOT000013)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

22 902

Turcja

172

217

0,82'%

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREEGY000017)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

35 633

Turcja

137

106

0,40%

ERSTE GROUP BANK AG
(AT0000652011)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

19380

Austria

1 308

2 036

7,75%

FORD OTOMOTIVE SANAYI AS
(TRAOTOSN91 H6)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

2 484

Turcja

106

80

0,30%

HAC I OMER SABANCI HOLDING AS.
(TRASAHOL91Q5)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

31 016

Turcja

464

378

1,44%

IMMOFINANZ AG (AT0000809058)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

69 869

Austria

812

976

3,72%

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE
PLC (GBOOB1YKG049)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

1 897

Wielka Brytania

16

47

0,18%

KAPSCH TRAFFICCOM AG
(ATOOOKAPSCH9)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

1 559

Austria

269

262

1,00%

KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91Q8)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

Turcja

322

264

1,01%

KOMERCNI BANKAAS. (CZ0008019106)

Aktywny rynek
regulowany

Prague Stock
Exchange

1132

862

757

2,88%

LOKMAN HE KIM ENGURUSAG SAGLIK
TURIZM EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT
TAAHHUT AS. (TRELKMH00013)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

7306

Turcja

75

42

0,16%

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI
NYRT (HU0000068952)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

4 590

wwry

1 077

928

3,53%

OAO MAGNIT (RUOOOAOJKQU8)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX- Moscow
Interbank Currency
Exchange

262

Rosja

113

221

0,84%

OAO SBERBANK (RU0009029540)

Aktywny rynek
regulowany

MtCEX- Moscow
Interbank Currency
Exchange

79172

Rosja

746

731

2,78%

OMV AG (AT0000743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

3 857

Austria

391

556

2,12%

OTP BANK NYRT. (HU0000061726)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

12 693

wwry

696

727

2,77%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
(AT0000606306)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

2 386

Austria

231

253

0,97%

RH I AG (AT0000676903)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

2 523

Austria

167

236

0,90%

SILVANO FASHION GROUP AS.
(EE3100001751)

Aktywny rynek
regulowany

NASDAQOMX
Tallinn

38601

Estonia

422

427

1,63%

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRESNGY00019)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

101047

Turcja

223

117

0,45%

TEKFEN HOLDING AS.
(TRETKH000012)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

95 398

Turcja

675

675

2,57%

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI
AS. (TRATOAS091H3)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

18319

Turcja

198

347

1,32%

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRETRGY00018)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

54 961,336

Turcja

-

214

0,82%

-

1190
8 716,686

21 246
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Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

TRAKYA CAM SANAYII AS.
(TRATRKCM91 F7)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

0,153

Turcja

TUPRAS TURKIYE PETROL
RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91E8)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

4240

Turcja

TURCAS PETROL AS. (TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

44 585

TURK HAVA YOLLARI AS
(TRATHYA091M5)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

TURK TRAKTOR VE ZIRAAT
MAKINELERI AS. (TRETTRK00010)

Aktywny rynek
regulowany

TURKIYE GARANT! BANKASI AS.
(TRAGARAN91 N1)

Aktywny rynek
regulowany

TURKIYE HALK BANKASI AS.
(TRETHAL00019)

Aktywny rynek
regulowany

TURKIYE IS BANKASI AS. - C
(TRAISCTR91 N2)

Aktywny rynek
regulowany

TURKIYE SINAl KALKINMA BANKASI AS.
(TRATSKBW91 NO)

Aktywny rynek
regulowany

VIENNA INSURANCE GROUP AG
(AT0000908504)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

VOESTALPINE AG (AT0000937503)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

WIENERBERGERAG (AT0000831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

YAPI VE KREDI BANKASI AS.
(TRAYKBNK91N6)

Aktywny rynek
regulowany

Borsa Istanbul

-

0,00%

321

257

0,98%

Turcja

239

157

0,60%

85 750,52

Turcja

926

780

2,97%

Borsa Istanbul

2109

Turcja

147

183

0,70%

Borsa Istanbul

76987

Turcja

868

757

2,88%

Borsa Istanbul

45 302

Turcja

895

777

2,96%

Borsa Istanbul

77 765

Turcja

556

511

1,94%

Borsa Istanbul

78 510,392

Turcja

55

203

0,77%

5 376

Austria

745

808

3,08%

6592

Austria

608

955

3,64%

3 013

Austria

72

144

0,55%

45 950

Turcja

1 580 223,067

Rodzaj rynku

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

0

Suma

Kwity depozy1owe

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzierl
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

312

241

0,92%

20025

20948

79,78%

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzierl
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Notowane na aktywnym rynku regutowanym

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE
NATURALE ROMGAZSA GDR
(US83367U2050)

Aktywny rynek
regulowany

London lnternalional

7 618

Rumunia

231

233

0,89%

TCS GROUP HOLDING PLC GDR
(US87238U2033)

Aktywny rynek
regulowany

London International

5 783

Cypr

269

273

1,04%

500

506

1,93%

Suma

13401

Certyfikaty inwestycyjne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa i rodzaj funduszu

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Notowane na aktywnym rynku regutowanym

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

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warsmwie SA

Arka BZ WBK Akcji
Srodkowej I Wschodniej
Europy Fundusz
lnwestycyjny Zamkni"ty

Suma

5

4 244

334

367

1,40%

4244

334

367

1,40%
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3)

Tabele dodatkowe

Grupy kapitalowe, o kt6rych mowa wart. 98 ustawy

Wartost wedlug wyceny na dzien
bitansowy (w tys. zl)

Procentowy udzial w aktywach og61em

Grupa kapitalowa DOGUS HOLDING A.S.:

974

3,70%

Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS. (TREDOT000013)

217

0,82%

Akcje TURKIYE GARANT! BANKASI AS. (TRAGARAN91N1)

757

2,88%

1 071

4,08%

Akcje AKBANK TAS. (TRAAKBNK91 N6)

373

1,42%

Akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET AS. (TRACIMSA91F9)

320

1,22%

Akcje HAC I OMER SABANCI HOLDING AS. (TRASAHOL91 05)

378

1,44%

Grupa kapitalowa KOC HOLDING A.S.:

573

2,19%

Akcje ARCELIK AS. (TRAARCLK91 HS)

52

0,20%

Akcje KOC HOLDING AS. (TRAKCHOL91Q8)

264

1,01%

Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS. (TRATUPRS91 E8)

257

0,98%

Grupa kapitalowa TURKIYE tS BANKASI A.S.:

779

2,96%

65

0,25%

0

0,00%

Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. ·C (TRAISCTR91 N2)

511

1,94%

Akcje TURKIYE SINAl KALKINMA BANK AS. (TRATSKBW91NO)

203

0,77%

Grupa kapitalowa HAC I OMER SABANCI HOLDING A.S.:

Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIKAS. (TRAANHYT9103)
Akcje TRAKYA CAM SANAYII AS. (TRATRKCM91F7)
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Bilans
(w tysictcach zfotych, z wyjcttkiem Hczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
31.12.2013 r.
I. Aktywa

31.12.2012 r.

26 254

19 422

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

492

1 506

2. Naleznosci

884

7

3 059

-

21 819

17 909

II. Zobowi~zania

80

401

Ill. Aktywa netto

26174

19 021

IV. Kapital Subfunduszu

33151

21112

1. Kapital wplacony

103 427

52 585

2. Kapital wyplacony

(70 276)

(31 473)

V. Dochody zatrzymane

(7 938)

(6 243)

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

(1 506)

(1 060)

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

(6 432)

(5 183)

961

4152

26174

19 021

28161,144

18 140,803

929,45

1 048,50

3. Transakcje przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

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

VII. Kapital Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

Liczba jednostek uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac lq_cznie z notami objasniajq_cymi
finansowego.

informacjq_ dodatkowq_, kt6re stanowiq_ integralnq_

cz~sc

sprawozdania
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysictcach zfotych, z wyjcttkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zf))
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2013 r.31.12.2013 r.
1 029

711

941

686

88

20

-

5

1475

1 098

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

981

734

2. Oplaty dla Depozytariusza

135

195

0

0

4. Ujemne saldo r6znic kursowych

224

70

5. Pozostale, w tym:

135

99

- podatki i inne obcia.zenia nalo:i:one przez wlasciwe organy administracji publicznej

129

99

-

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (11-111)

1475

1 098

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

(446)

(387)

VI. Zrealizowany I niezrealizowany zysk (strata)

(4440)

6689

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

(1 249)

306

- z tytulu r6:i:nic kursowych

(1 028)

961

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

(3 191)

6 383

- z tytulu r6:i:nic kursowych

(1 653)

(1 481)

VII. Wynik z operacji

(4886)

6302

(119,06)

250,28

1. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Pozostale
II. Koszty Subfunduszu

3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

Wynik z operacji przypadajqcy na jednoslkii! uczestnictwa

Rachunek wyniku z operacji nalei:y analizowac lq_cznie z notami objasniajq_cymi i informacjq_ dodatkowq_, kt6re stanowiq_ integralnct
sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji przypadajq_cy na

jednostk~

uczestnictwa obliczono w

nast~pujq_cy

cz~sc

spos6b:

Dla kai:dego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne
zmiany w wartosciach kapitalu. R6i:nica tych dw6ch wartosci na kai:dy 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
przypadajq_cq_ na dany dzien wyceny. Suma obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajq_cy na jednostki
uczestnictwa.

8
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysia,cach ztotych, z wyja,tkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
1.01.2013 r.31.12.2013 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1. Zmiana warto~ci aktyw6w netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

19 021

24 762

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

(4 886)

6 302

(446)

(387)

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

(1 249)

306

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

(3 191)

6 383

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

(4 886)

6 302

12 039

(12 043)

4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbyda lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem),
a) zmiana kapitalu wplaconego

(powi~kszenie

w tym:

kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. l:.qczna zmiana aktyw6w rietto w okresie sprawozdawczym

50 842

8 081

38 803

20 124

7 153

(5 741)

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

26 174

19 021

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

33 178

24 518

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

46 866,841

8 625,266

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

36 846,500

21 506,213

c) sal do zmian

10 020,341

(12 880,947)

IL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:

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

98 832,719

51 965,878

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

70 671,575

33 825,075

c) sal do zmian

28 161,144

18 140,803

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

28161,144

18 140,803

1 048,50

798,23

929,45

1 048,50

(11,35)%

31,35%

Ill. Zmiana

warto~ci

aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa

1. Wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

907,52

798,97

2013-12-27

2012-01-09

1 189,67

1 048,50

2013-05-22

2012-12-31

930,01

1 045,52

2013-12-30

2012-12-28

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w ~redniej warto~ci aktyw6w netto

4,45%

4,48%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

2,96%

2,99%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,41%

0,80%

data wyceny

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalei:y analizowac la,cznie z notami objasniaja,cymi i informacja, dodatkowa,, kt6re stanowia, integralna,
CZEi!SC sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjqtych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostalo sporza,dzone zgodnie z ustawa, z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporza,dzenia Ministra
Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr
249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporza,dzone w jf/zyku poiskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyja,tkiem wartosci aktyw6w netto
na jednoslkf/ uczestnictwa, podane zostaly w tysia,cach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostkf/ uczestnictwa podana zostala
w zlotych (z dokladnoscia, do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnoscia, 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 ksiflgach rachunkowych operacji dotycza,cych Subfunduszu
- Operacje dotycza,ce Subfunduszu ujmuje Sifl w kSif~gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksiflgowych w
okresie, kt6rego dotycza,.
- Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sifl w ksiflgach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia
umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz skladniki, dla
kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji. uwzglf/dnia Sif/ w najblii:szej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowia,zar'l.
- Jei:eli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powyi:ej terminie zostalo ujf~le w ksif~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu naslflpnym po
dniu zawarcia umowy wynikaja,cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sifl wszystkie
parametry wynikaja,ce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dalfl zawarcia oraz rozliczenia (daly
przeplyw6w pienif~i:nych) transakcji.
- Nabyte skladniki lokat ujmuje Sifl w ksif~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmuja,cej prowizje maklerskie.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje Sifl w ksif/gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci kSiflgowej r6wnej zero.
- W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostaja, transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje sifl transakcjf/ nabycia.

kSif~gach

- Nalezna, dywidendf/ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje Sifl w ksiflgach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzglf~dniaja,cy wartosci tego prawa do dywidendy. W
przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych o charakterze podobnym do akcji nalezna, dywidendfl ujmuje
Sifl w ksif~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o wartosci wyplacanej dywidendy.
Podatek od nalei:nej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodza,cych w sklad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu u]f~Cia dywidendy w ksif~gach rachunkowych.
- Przysluguja,ce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje Sifl w ksiflgach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglf~dniaja,cy wartosci tego prawa poboru.
Przysluguja,ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje Sifl w ksif~gach rachunkowych w dniu naslf~pnym po
dniu ustalenia tych praw.
- Prawa poboru, po zakor'lczeniu notowar'l na rynku zorganizowanym, pozostaja, w portfelu Subfunduszu do dnia ich wygasniflcia, a
ich wartosc jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru wykazywany jest w
pozycji naleznosci w la,cznej wartosci przelewu na subskrypcjfl oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje Sifl za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu naslflpnym po dniu
prawa.

wygasnif~Cia

tego

- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowia, lokat Subfunduszu, a ich ujf~cie w ksiflgach naS!flpuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty. W
przypadku sprzedazy waluty ujflcie w ksiflgach naslf~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowia,zania i naleznosci Subfunduszu wynikaja,ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwia,zku z rozliczeniami
walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje Sifl w ksif~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 CZflSCiowym zamkniflciu kontraktu forward zobowia,zania i naleznosci Subfunduszu wynikaja,ce z zawartej transakcji moga,
bye kompensowane w przypadku, gdy:
•
Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowia,zar'l i naleznosci;
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•

Subfundusz zamierza rozliczyc transakcjEil w kwocie netto poddanych kompensacie zobowia,zar'l i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wyla,czyc z ksiqg rachunkowych. a zobowia,zanie finansowo rozliczyc.

- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje SiEi! jak kontrakty walutowe. Za
dzier'l roboczy uznaje siEi! dzier'l roboczy w kazdym par'lstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje siEi!
w ksiEi!gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksiEi!gowej r6wnej zero. natomiast wynik odnosi siEi!
w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia siEi! je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
- Operacje dotycza,ce Subfunduszu ujmuje siEi! w walucie, w kt6rej sa, wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzier'l ujEi!cia tych operacji w ksiEi!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 stra!Ei! ze zbycia lokat oraz walut wylicza siEi! metoda, ,najdrozsze sprzedaje siEi! jako pierwsze", polegaja,ca, 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 bieza,cej wartosci
ksiEi!gowej. Rozchodowaniu podlegaja, wyla,cznie papiery pochodza,ce z transakcji kupna. kt6rych dzier'l rozliczenia kupna
przypada najp6zniej na dzier'l rozliczenia transakcji sprzedazy. Melody tej nie stosuje siEi! do skladnik6w lokat bEi!da,cych
przedmiotem transakcji przy zobowia,zaniu siEi! 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 miEi!dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powiEi!ksza niezrealizowany zysk/stra!Ei! z wyceny lokat.
- Przychody z lokat obejmuja, w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w
zwia,zku z wycena, srodk6w pieniEi!znych, naleznosci oraz zobowia,zar'l w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w sklad
kt6rych wchodza, odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych papier6w
wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta
oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza SiEi! przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe od
dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza SiEi! zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartoscio\vych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz naiezne od srodk6w pieniEi!znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiEi!kszaja, warto~c
aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.
- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzier'l zbycia lub odkupienia jednostek
uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednoslkEi! uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny nie
uwzgiEi!dnia SiEi! zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwia,zanych z wplatami lub wyplatami ujmowanymi
w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmuja, w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych powstale
w zwia,zku z wycena, srodk6w pieniEi!znych, naleznosci oraz zobowia,zar'l w walutach obcych, a takze koszty odsetkowe, do kt6rych
zaliczamy odsetki od zaciqgniEi!lych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacjEil premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek zaciqgniEi!lych przez Subfundusz rozlicza siEi! w czasie, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
- Koszty limitowane stanowia, koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
- Nas!Ei!puja,ce koszty zwia,zane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sa, z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwia,zane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw maja,tkowych, odsetki od
kredyt6w i pozyczek zaciqgniEi!lych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwia,zane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obcia,zenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej
wymienione koszty stanowia, koszty nielimitowane Subfunduszu i sa, pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych
Subfundusz jest zobowia,zany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
d)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowia,zar'l i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia siEi!, a zobowia,zania Subfunduszu ustala siEi! w Dniu Wyceny (dzier'l okreslony w statucie funduszu,
w kt6rym wycenia siEi! aktywa Subfunduszu, ustala siEi! wartosc zobowia,zar'l Subfunduszu, ustala siEi! wartosc aktyw6w netto
Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadaja,cych na jednostkEi! uczestnictwa) oraz na dzier'l sporza,dzania sprawozdania
finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia siEi!, a zobowia,zania Subfunduszu ustala siEi! wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.
1.

Wartosc godziwa, 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 uwzgiEi!dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dos!Ei!pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania maja,ce siedzibEi! za granicq)
wyznacza SiEi!- ze wzgiEi!du na godziny zamkniEi!cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowac Subfunduszwedlug kurs6w dostEilpnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nastEilpuja,cy spos6b:

a) jezeli Ozier'! Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dostEilpnego 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 zamkniEi!cia, a w przypadku braku
kursu zamkniEi!cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowia,cej jego odpowiednik, za ostatni dos!Ei!pny kurs przyjmuje
siEi! ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
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W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany j oglaszany jest kurs
przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowan ciqglych dost~pny o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez
si~ ostatnia, cen~ transakcyjna, dost~pna, o godzinie 23:00.

odr~bnego

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
jednolitego.

wyznaczania kursu

si~

zamkni~cia,

zamkni~cia

przyjmuje

ostatni kurs ustalony w systemie kursu

b) jei:eli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znacza,co niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto tadnej transakcjiwedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiaja,cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z
zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia- innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowia,cej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny
kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzen maja,cych wplyw na ten kurs albo wartosc;
c) jeteli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego dost~pnego w
momencie dokonywania wyceny kursu zamkni~cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkni~cia
innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowia,cej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiaja,cy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowana, wartosc godziwa, danego skladnika aktyw6w
notowanego na aklywnym rynku uznaje si~ wartosc wyznaczona, poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepsza, wiedza,
Subfunduszu i praktyka, rynku finansowego.
2.

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej nit jednym aktywnym rynku, wartoscia, godziwa, jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesia,ca 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 motliwosci 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) ilosc danego skladnika lokat wprowadzona do obrotu na danym aktywnym rynku;
c) kolejnosc wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

3.

Wartosc skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

a)

b~da,cych

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by! notowany

si~

w

nast~puja,cy

spos6b:

papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych, Qbligacji, 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 wartosc godziwa, instrumentu;

b) wierzytelnosci - w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza naleznosc
nominalna, wraz z naleznymi na dzien wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci, tworzy si~ odpisy aktualizuja,ce 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 tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania maja,ce siedzib~ za granica,- 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
maja,cych istotny wplyw na wartosc godziwa, powstalych mi~dzy data, 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 informacji do godz. 23:00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzen maja,cych istotny wplyw na wartosc godziwq);
w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania maja,ce siedzib~ za granica, 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 sp6lki, kt6rej akcje
tego samego typu sa, 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 sa, notowane na rynku
aktywnym, prawa te wycenia si~ w oparciu o ostatnia, z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub
w pierwszej ofercie publicznej, powi~kszona, o wartosc rynkowa, 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 srednia, cen~ nabycia, watona, liczba, nabytych papier6w
wartosciowych, o ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w
wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami maja,cymi wplyw na ich wartosc rynkowa,;

g) kontrakt6w terminowych - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, metoda, okreslaja,ca, stan rozliczen
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikaja,cych 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, biora,c pod
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uwagEil konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji. w szczeg61nosci na
podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawcEi! opcji obliczanej miEi!dzy innymi na podstawie melody Monte
Carlo lub zmodyfikowanego modelu Black'a-Scholes'a, lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcjL W
przypadku gdy ze wzgiEi!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 zawieraja,cych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku, gdy wbudowane
instrumenty pochodne sa, scisle powia,zane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego. Jezeli wbudowane instrumenty pochodne nie sa, scisle powia,zane z
wycenianym papierem dluznym, to wartose wycenianego papieru stanowi sumEil wyceny dluznego papieru wartosciowego
(bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgiEi!dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wyceny
wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone w oparciu o modele odpowiednie dla poszczeg61nych instrument6w
pochodnych. W przypadku, gdy ze wzgiEi!dU na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu
wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w zaleznosci od dos!Ei!pnosci danych) moga, 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 spelniaja,cej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.

4.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartose godziwa wynikaja,ca z ksia,g rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalona,
skorygowana, cenEil nabycia.

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowia,zaniu siEi! drugiej strony do odkupu wycenia siEi!, pocza,wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metoda, skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowia,zaniu siEi! drugiej strony do odkupu wykazuje siEi! w cenie nabycia,
kt6ra stanowi skorygowana, cenEil nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej ceny nabycia.

6.

Zobowia,zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowia,zaniu siEi! Subfunduszu do odkupu, wycenia siEi!,
pocza,wszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metoda, skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowia,zania z tytulu transakcji przy
zobowia,zaniu si'il Subfunduszu do odkupu wykazuje si'il w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cenEil skorygowana,.

7.

Aktywa oraz zobowia,zania denominowane w walutach obcych wycenia siEi! lub ustala w walucie, w kt6rej sa, notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie sa, notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej sa, denominowane, i wykazuje
siEi! w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na
Dzien Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowana, wartosc godziwa, uznaje siEi! wartose wyznaczona, poprzez:
a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowana,, niezalezna,jednostkEi! swiadcza,ca, tego rodzaju uslugi, o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez lEi! jednoslkEi! przeplyw6w pieniEi!i:nych zwia,zanych z tym skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe pochodza,
z aktywnego rynku;
c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomoca, powszechnie uznanych metod estymacji;

d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6znia,cego siEi! istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
e)

Wartosci szacunkowe
Sporza,dzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyjEi!Cia zalozen wplywaja,cych
na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty przychod6w i koszt6w.
Szacunki dokonywane sa, na podstawie dos!Ei!pnych danych historycznych, danych mozliwych do zaobserwowania na rynku oraz
szeregu innych czynnik6w uwazanych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowia, one podstawEil do oszacowania wartosci
bilansowych aktyw6w i zobowia,zan, kt6rych nie mozna okreslic w jednoznaczny spos6b na podstawie ceny pochodza,cej z
aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowia,ce ich podstawEil podlegaja, okresowym przegla,dom. Aktualizacje szacunk6w sa, rozpoznawane w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu. lub w okresie, w kt6rym dokonano
zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na bieza,cy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporza,dzeniu 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 ba,dz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane melody i modele wyceny sa, okresowo oceniane i
weryfikowane. Wszystkie modele wyceny sa, testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach wyceny wykorzystywane sa,
dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowan. Zmiany
przyjEiltych zalozen i szacunk6w moga, miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w lokat.
Skladniki fokat wyceniane

metod~

zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadcza,ce o utracie wartosci skladnik6w lokat. Jezeli
przeslanki takie istnieja,, dokonuje siEi! odpisu aktualizuja,cego w wysokosci r6znicy pomiEi!dzy wartoscia, bilansowa, a oszacowana,
wartoscia, bieza,ca, oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieniEi!i:nych wynikaja,cych z danego skladnika lokat. Wyznaczenie
przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie bieza,cej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieniEi!znych wymaga
dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty wartosci
podlegaja, regularnemu przegla,dowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgiEi!dniaja, parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biora,c pod uwagEil
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Na dzier'l 31 grudnia 2013 roku oraz na dzier'l 31 grudnia 2012 roku zadne z aktyw6w Subfunduszu nie zostalo wycenione w
spos6b inny niz w oparciu o kurs ustalony na aktywnym rynku, tj. metoda, zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie
wartosci godziwej przy zastosowaniu modeli i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje niepewnosc, iz dla
takich aktyw6w wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym moga, r6zni6 si~ od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial
dla nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w sa, 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 sporza,dzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Nale:tno~ci

Wartott na dzier\
31.12.2013 r. (w tys. zl)

Subfunduszu

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu dywidendy

Sum a

Wartol§t na dzier\
31.12.2012 r. (wtys. zt)

855

-

29

7

884

7

Nota 3. Zobowit:tzania Subfunduszu
Wartott na dzier\
31.12.2013 r. (w tys. zt)

Zobowili.Zania Subfunduszu

Wartott na dzier\
31.12.2012 r. (w tys. zl)

Z tytulu nabytych aktyw6w

93
250

Z tytulu wptat na jednostki uczestnictwa
Pozostale zobowiq_zania, w tym:

80

58

- zobowiq_zania wobe<: TFI z tytulu oplaty za zarzq_dzanie

69

48

- zobowiq_zania wobec kontrahent6w

11

Sum a

-

80

401

Nota 4. Srodki pienitzne i ich ekwiwalenty
31.12.2013 r.
Struktura $rodk6w

pleni~:tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Wartott na dzier\
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

Banki

Wartott na dzler\
bllansowy w walucie
sprawozdanla finansowego
(wtys. zt)
492

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

51

51

Bank Handlowy w Warszawie SA

CHF

25

85

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

61

253

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

0

0

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

1 061

97

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

4

6

Wartott na dzier\
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

Warto$t na dzler\
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Struktura srodk6w

pleni~:tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Banki

1 506

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1186

1186

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

19 747

276

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

433

44
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1 01 2013 r -3112 2013 r
sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQznych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biez~tcych zobowl~tzar\
Subfunduszu

wartost na 31.12-2013 r.
w walucie sprawozdania
flnansowego (w tys_ zt)

Wartost na 31-12.2013 r.
w danej walucie (w tys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQi:nych

1 703

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

735

735

Bank Handlowy w Warszawie SA

CHF

1

3

Bank Handlowy w Warszawie SA

CZK

129

20

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

108

448

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

3

15

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

3 592

50

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

386

35

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

266

376

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

USD

7

21

1 01 2012 r -3112 2012 r
Sredni w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pleniQi:nych
utrzymywanych w celu zaspokojenia biez~tcych zobowl~tzar\
Subfunduszu

Wartost na 31-12.2012 r.
w walucie sprawozdanla
flnansowego (w tys. zt)

Wartost na 31.12.2012 r.
w danej walucie (w tys.)

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieniQi:nych

842

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

408

408

Bank Handlowy w Warszawie SA

CZK

74

12

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

39

159

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

3

15

Bank Handlowy w warszawi€ S.A.

HUF

1 844

26

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

103

10

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

104

181

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

10

31

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajq_cego na dzieri 31 grudnia 2013 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
Od 1

31.12.2013 r.
(wtys. zt)
Transakcje przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony
do odkupu, z tego o okresie do wykupu
Skladniki IOkat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa

Razem aktywa obci~tzone ryzykiem wartosci
godzlwej wynikaJ~tcym ze stopy procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

Do1

miesl~tca

miesl~tca

do3
miesiQcy

-

3 059

3 059
11,65%

Od 3
miesiQCY
do6
miesiQCy

-

-

Od 6
mieSiQCY
do 1
roku

-

Od 1
roku do
31at

Powyzej
31at

Razem

-

3 059

-

3 059
11,65%

31.12.2012 r.
Nie dotyczy.

(1.2)

Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~i:nych wynikajq_cym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajq_cym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dlui:nym o zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajq_ce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
Nie dotyczy.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestit SF/0

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlaja,ce maksymalne obcia,zenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony transakcji
nie wypelnialy swoich obowia,zk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen). w podziale na kategorie
bilansowe
Kwoty odzwierciedlaja,ce maksymalne obcia,zenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku skladnik6w
lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dluznym.
31.12.2013 r.
Procentowy
udziatw

31.12.2013 r.
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

aktywach
og6tem

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

492

1,87%

1 506

7.75%

Naleznosci, w tym:

884

3.37%

7

0.04%

855

3,26%

3 059

11;65%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiq_zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

-

Skladniki lokat o charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku. w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bq_dz gwarantowane przez Skarb
Par'istwa lub NBP

-

listy zastawne
inne niz Hsty zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Par'istwa bq_dz NBP instrumenty o charakterze dluznym
Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku. w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bq_dz gwarantowane przez Skarb
Par'istwa lub NBP

-

-

-

-

Hsty zastawne
inne niz Hsty zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Par'istwa bq_dz NBP instrumenty o charakterze dluznym

Razem aktywa Subfunduszu obci~one ryzykiem kredytowym

( 2. 2)

-

4435

.1 5•l3

16,89%

7,79%

Przypadki znacza,cej 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 por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowia, powyzej 5%
wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obcia,zenia aktyw6w i zobowia,zan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obcia,zenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. zl) aktyw6w
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2013 r.
Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

31.12.2013 r.
(wtys. zt)

zobowia,zan

31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

441

1,68%

320

1.65%

Naleznosci

884

3.37%

7

0.04%

21 452

81.71%

17 474

89.96%

22 777

86,76%

Transakcje przy zobowiq_zaniu

si~

-

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

-

dluzne papiery wartosciowe

Razem aktywa Subfunduszu obcl~one ryzyklem walutowym

-

Zobowiltzania obcl~one ryzykiem walutowym

( 3. 2)

-

17 801

91,65%

93

0,48%

Wskazanie przypadk6w znacza,cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala zaprezentowana jako
wartosc bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
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31.12.2013 r.
(wtys. zt)

31.12.2013 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

Akcje
CHF

435

1,65%

CZK

1 515

5,77%

EUR

7 466

28,~

58

0,30%

6438

33,16%
0,81%

GBP

47

0,18%

159

HUF

1 655

6,30%

1 106

5,69%

RUB

952

3,62%

791

4,07%

TRY

8 876

33,80%

8 712

44,85%

506

1,93%

210

1,08%

Kwity depozytowe

USD

( 4)

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowac dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowia,zar'l w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu moga, bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarza,dzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o duzej plynnosci.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz w roku obrotowym koncza,cym si~ 31 grudnia 2012 roku Subfundusz nie
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5)

Stosowana metoda pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dla cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metod~ zaangazowania. Podanie tej informacji
w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu spelnia wymogi §22 Rozporza,dzenia 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 zobowit:tzaniu sit Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Transakcje przy zobowi11,zaniu

si~

Warto~t na
31.12.2013 r.
(wtys. zt)

Subfunduszu lub druglej strony do odkupu

Transakcje przy zobowi11,zaniu si~ drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych

si~

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
nast~puje

3 059

przeniesienie na drugq_ stron~ praw w!asnosci i ryzyk

nast~puje

przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasno5ci i nie
przeniesienie na drugq_ stron~ ryzyk

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

-

-

Subfunduszu do odkupu, w tym:

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

3059

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

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

Warto~t na
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

nast~puje

-

-
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Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2013 r.
Waluta

Walutowa struktura pozycji bilansu

Wartost na dzier'l
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

Wartoit na dzier'l
bilansowy w dane]
walucie (w tys.)

Aktywa

PLN

26 254

Srodki pieniQtne i ich ekwiwalenty

PLN

492

PLN

51

51

CHF

25

85
253

EUR

61

GBP

0

0

RUB

1 061

97

TRY

4

PLN

Naletnosci

EUR

182

TRY

91

Transakcje przy zobowiq_zaniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

PLN

-

Zobowiq_zania

6

884
756
128

3 059
21 819
367

367

CHF

129

435

CZK

10 013

1 515

EUR

1 800

7 466

GBP

9

47

HUF

118477

1 655

RUB

10 416

952

TRY

6 285

8 876

USD

168

506

PLN

80

PLN

80

80

31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pleniQtne i ich ekwiwalenty

PLN

Naletnoicl

Wartost na dzier'l
bilansowy w walucle
sprawozdanla
flnansowego (w tys. zl)

Wartos¢ na dzier'l
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

19 422
1 506

PLN

1186

1186

HUF

19 747

276

RUB

433

44

PLN

7

EUR

1

5

RUB

20

2

Transakcje przy zobowlq_zaniu siQ drugiej strony do odkupu

PLN

Skladnikl lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

PLN

17 909
435

435

CZK

356

58

EUR

1 575

6 438

GBP

32

159

HUF

79 130

1 106

RUB

7 778

791

TRY

5 019

8 712

USD

68

210
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Wartosc na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

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

Waluta

Walutowa struktura pozycji bilansu

401

PLN

Zobowiqzan ia

PLN

308

308

EUR

12

48

RUB

442

45

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Dodatnie I ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6!nice kursowe
Skladniki lokat

Ujemne r6znice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Akcje
Kwity depozytowe

2

Suma

2

Niezrealizowane

Zrealizowane
1 030

1 652

1 030

1 653

1

-

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie r6znice kursowe
Skladniki lokat

Ujemne r6znice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Akcje

723

1 068

Kwity depozytowe

235

413

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibE;J za granicq
Sum a

3

-

961

-

Kurs w stosunku do zl

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzien bilansowy

1481

Waluta
USD

dolar amerykar'lski

3,0120

euro

4,1472

EUR

forint WE;Jgierski

1,3969

100 HUF

frank szwajcarski

3,3816

CHF

funt szterling

4,9828

GBP

korona czeska

0,1513

CZK

lira turecka

1,4122

TRY

rubel rosyjski

0,0914

RUB

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(wtys.zl)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

(1 249)

(3 191)

Sum a

(1 249)

(3191)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Wartosc zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
(wtys. z/)

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

306

6 383

Sum a

306

6 383

i9
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Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa kosz16w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada SiE;J tylko z czE;Jsci sta!ej.
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

CZE;JSC stala wynagrodzenia

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

981

734

Koszty limitowane stanowiq_ koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzq_dzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej jednak niz
3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiq_t pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Netto
Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyzej jest naliczana od podstawy spelniajq_cej wymogi wskazane w § 22 ust 2
Rozporzq_dzenia, sluzq_cej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi r6znica
pomi~dzy wartosciq_ Aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w
kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 ust 2 Rozporzq_dzenia.
Rezerwa, o kt6rej mowa powyzej, jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku i rozliczana jest do
miesiq_ca nast~pujq_cego po miesiq_cu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq_ utworzonq_ uprzednio

pi~tnastego

dnia

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzq_dzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

3,00%

Stawka obowi<tZuja.ca na dzien bilansowy

3,00%

W 2013 roku Zarzq_d Towarzystwa nie podejmowal uchwal o zmianie stawek za zarzq_dzanie dla Subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy.

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

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)

26174

19 021

24 762

Wartosc aktyw6w netto na jednostkE;J uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego (w zl)

929,45

1 048,50

798,23
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lnformacja dodatkowa
A.

lnformacje o znacza.cych zdarzeniach, dotycza.cych lat ubieglych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za bieza.cy okres
sprawozdawczy
Nie wysta.Pily.

B.

lnformacje o znacza.cych zdarzeniach, kt6re nasta.Pily po dniu bilansowym, a nieuwzgiQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wysta.Pily.

c.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporza.dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
W biezqcym sprawozdaniu finansowym dokonano nast~pujqcych zmian danych dotyczqcych roku 2012 w por6wnaniu do danych
zaprezentowanych w sprawozdaniu rocznym za rok 2012:
a) Zmiany w Rachunku wyniku z operacji
Rachunek wyniku z operacji
(w tysiqcach zlotych}
Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
za okres 1.01.2012·31.12.2012
(wtys. zl)

Pozycja

Wzrost (spadek) niezrealiz'bwanego
zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu
r6znic kursowych

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
za okres 1.01.2012·31.12.2012
(w tys. zl)

389

(1 481)

(1 870)

b) Nota 9 Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. z!)

Pozycja

Dane por6wnawcze przed zmianq
prezentacji
za okres 1.01.2012-31.12.2012
(wtys. zl)

Korekta prezentacji
danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
za okres 1.01.2012-31.12.2012
(w tys. zl)

Niezrealizowane dodatnie r6znice kursowe:
Akcje
Kwity depozytowe
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibE;J za granicq
Sum a
Niezrealizowane ujemne r6znice kursowe:
Akcje
Kwity depozytowe

1457

(389)

1 068
413

413

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibE;J za granicq
Sum a

1 870

(389)

1 481

Zmiana prezentowanych danych por6wnawczych jest konsekwencjq dokonania korekty zawyzonej wartosci niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu r6Znic kursowych, kt6rego zmiana prezentowana jest w Rachunku wyniku z operacji w
pozycji V1.2.(-) ,.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytulu r6Znic kursowych". Zawyzenie to
dotyczylo papier6w wartosciowych, kt6rych nominal wyrazony jest w walucie obcej, a kt6rych rynkiem wyceny by! w trakcie okresu
sprawozdawczego r6wniez rynek polski, tj. papier6w wartosciowych zagranicznych sp61ek notowanych na Warszawskiej Gieldzie
Papier6w Wartosciowych SAw formule dual-listing.
Powyzsza zmiana nie ma wplywu na wartosc aktyw6w netto Subfunduszu.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestit SF/0

D.

Dokonane korekty btQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ maja.tkowa. i finansowct plynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wysta.Pily:
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 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 zwi<tZane
Nie dotyczy.

F.

lnne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplyna.c na ocenQ sytuacji
maja.tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wysta.Pily.
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1.

Cz~sc

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

ogolna raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy jest subfunduszem wydzielonym w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnyrn Otwartym.
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada
osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane identyfikuj~ce Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz [nwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uzywac nazwy skr6conej Arka Prestiz SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S[}d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

S[}d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi578

Dane identyfikuj~ce Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

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

S~dowym

S[}d Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S[}dowego
26 lutego 2001 r.
KRS0000001132

S[}d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na
dzien bilansowy:

13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz[}d Towarzystwa.
W sklad Zarz[}du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2013 r. wchodzili:

1.4.

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz[}du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz[}du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz[}du.

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

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S[}d rejestrowy:
Numer NIP:

kluczowego bieglego rewidenta
Bozena Graczyk
9941

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

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

1.5.

Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz[}dzone na dzien 31 grudnia 2012 r. i za rok
obrotowy koncz[}cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczon[}
odpowiedzialnosci[} sp.k. i uzyskalo opini(( bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol[}czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu
29 kwietnia 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol[}czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
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Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S[}dzie
Rejestrowym w dniu 30 kwietnia 2013 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany d1a Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib<! w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada si(( zestawienie lokat oraz bilans
sporz[}dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz[}cy siy tego dnia oraz noty objasniaj[}ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow[} z dnia
9 sierpnia 2013 r. zawart[} na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w
rewtZJl finansowej wydanych przez Krajow[} Rady Bieglych Rewident6w oraz
Mi((dzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 25 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. oraz od 17 lutego 2014 r.
do 28 lutego 2014 r.
Zarz[}d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi[}g rachunkowych, sporz[}dzenie
i rzeteln[} prezentacj(( sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw[} o rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi[}zuj[}cymi przepisami
prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz[}dzenie
raportu uzupelniaj[}cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi[}g rachunkowych stanowi[}cych podstaw(( jego sporz[}dzenia.
Zarz[}d Towarzystwa zlozyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci
1 Jasnosci
zal[}czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wplywaj[}cych w spos6b znacz[}cy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok
bad any.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz[}d Towarzystwa zlozyl wszystkie z[}dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udost((pnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz[}dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj[}cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
System zarz[}dzania ryzykiem przyj((ty w Towarzystwie, w tym ocena czy przyjyta dla
Subfunduszu metoda wyznaczania calkowitej ekspozycji jest prawidlowa oraz zgodna z
profilem ryzyka inwestycyjnego i polityk[} inwestycyjn[}, na podstawie art. 48 ust. 2g ustawy z
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dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) stanowi
przedmiot uslugi poswiadczaj[}cej przeprowadzanej przez bieglego rewidenta w trybie
odrybnym od badania sprawozdania finansowego Subfunduszu. Do dnia wydania opinii z
badania sprawozdania finansowego Subfunduszu taka usluga poswiadczaj[}ca nie zostala
wykonana.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj[} wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz[}dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz.
649 z p6zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Og6lna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa

Srodki pieniyine i ich ekwiwalenty
NaleZI1o5ci
Trans~jeprzyzolxlwi').Wlliu ~i~ drugiej st:rony cb odkupu
Skladniki lokat mto,v,me na aktywnym rynku

Zooowqzania
Aktywa ~Etto
Kapital subfunduszu

Kapitahvplacony
Kap ita! wyplaeony
Dochody zatrzymane

Zakumulowane, nierozdysponoware przychody z lokat netto
7llkumulo\V<UJy. niero.ldysPJmwanyzrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto§ci lokat w odniesieniu do cenynabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wyrik z operacji

31.12.2013
zl '000

31.12.2012
zl '000

26254
492
884
3 059
21 819
80
26174
33 151
103 427
(70 276)
(7 938)
(I 506)
(6 432)

19 422
I 50J
7

26174

4 152
19 021

28 161.144
929,45

18 140,803
I 048,50

%1

Uczbajednostek uczestnictwa
Wartosc aktym)w netto na jednostk~ uczestnictwa (zl)
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17 900
401
19 021
21 112
52 585
(31 473)
(6 243)
(I Offi)
(5 183)
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2.1.2. Rachunek wyniku z operacji
1.01.201331.12.2013
zt '000

1.01.201231.12.2012
zt '000

1 029

941
88

711
686
20
5

1 475

1 098

981
135
0
224
135

734
195
0
70
99

Koszty subfunduszu netto

1 475

1 098

Przychody z lokat netto

(446)

(387)

(4 440)

6 689

Przychody z lokat

Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Pozo~tale

Koszty subfunduszu

Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Oplaty dla Depozytarius2a
Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
Ujemne saldo r6znic kursowych
Po7.0stale

Zreali:rowany i niezrealizowany zysk!(strata)

Zrealizowany zysk/(5trata) ze zbycia lokat, w tym:
- z t)tulu r6inic kursowych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat, w tym:
- z t)tulu r6tnic kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajl!CY

2.2.

najednostk~

uczestnictwa (zt)

(I 249)

306

(I 028)

96I

(3 191)

6 383

(I 653)

(I .f.8I)

(4 886)

6 302

(119.06)

250,28

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktyw6w netto Subfooduszu (zl '000)
Wartosc aktyw6wnetto na jednostktt uczestnictwa(zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik zoperacji(zl '000)
ProcentO\va zmima wartoSci aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

21 819
26 174
929,45
33 151
(4 886)
(11,35%)

17909
19021
I 048,50
21112
6302
31,35%

24 400
24 762
798.23
33 155
(8 535)
(25,22%)
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3.

Czttsc szczeg61owa raportu

3.1.

System rachunkowosci
Subfundusz posiada aktualn~ dokumentacjy opisuj~c~ zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. I0 ustawy o rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859)

Zarz~d

(,Rozporz~dzenie").

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz~cych nieprawidlowosci
systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
dotycz~cych

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w maj~tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy o rachunkowosci oraz dokonal rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji
z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w
i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny
aktyw6w wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone
badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania
strategii zarz~dzania jego lokatami.

9

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
suh{undusz w Arka Prestii Specialistycznym Funduszu lnwestycyinym Otwartym
Raport uzupelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konczqcy si£; 31 grudnia 2013 r.

3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj~cych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie
i prawidlowo. Noty objasniaj~ce i infonnacja dodatkowa stanowi~ integraln~ czysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 5 I
00-867 W arszawa

t

. . . n~Y1~,?:::~(~~::~~:~:·.............

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Petnomocnik

M*da\.epa Grzesik
Biegly ~~wident
Nr ewiJencyjny 12032

31 marca 2014 r.
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Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2013 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniaj<}cy zawiera 10 stron
Opinia niezale:Znego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniaj<}cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz<}cy siy
31 grudnia2013 r.
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Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opinia o sprawozdaniu jednostkowym
Przeprowadzilismy badanie zal~czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Obligacji
Korporacyjnych subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym
Otwartym z siedzib~ w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 (,Subfundusz"), na kt6re sklada sitr
zestawienie lokat oraz bilans sporz~dzone na dzien 3 I grudnia 20 13 r., rachunek wyniku z
operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncz~cy sitr tego dnia oraz
noty objasniaj~ce i informacja dodatkowa.
Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz~d

BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa.
Zar~d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroltr wewnytrzn~, kt6r~ uznaje za
niezbtrdnll, aby sporz~dzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci
powstalych wskutek celowych dzialan lub bltrd6w.
o rachunkowosci, Zarz~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Zgodnie z

ustaw~

zobowi~zani

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta

Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opmn o tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego spo~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Radtr Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego
z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego sporz~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyc~cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zalezy od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub bltrd6w. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroltr wewnytrzn~ zwi~zan~ ze sporz~dzeniem oraz
rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie za5 w celu wyratenia opinii na temat skutecznosci dzialania

-z ogran1cz}na
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kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz~d oraz oceny og6lnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
stanowi~ wystarczaj~c~

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
i odpowiedni~ podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal~czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacjy maj~tkow£l i finansow~ Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2013 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy koricz~cy siy tego dnia, zostalo sporz~dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi~zuj~cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych najej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywaj~cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz~dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi~g rachunkowych.

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

BZ WBK Towarzvstwo Ftmduszv lnwestvcvlnvch S.A.
Pl. Wolnosci 16.61-139 Poznan
teleton: (+4816185513 22
faks: l +481 61 85513 21

OSWIADCZENIE ZARZ,o\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6zniejszymi zmianami) oraz rozporZ<tdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarz<td BZ
WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Obligacji
Korporacyjnych subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres
od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wed lug stanu na dzien 3 I grudnia 2013 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci I 123 854 tys. zL

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
I 162 224 tys. zL

3.

Rachunek wyniku z operacj i za okres od I stycznia 20 13 roku do 3 I grudnia 20 13 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 25 931 tys. zL

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 966 963 tys. zL

5.

Noty objasniajqce.

6.

lnformacj~

dodatkowq.

W imiTu BZ WBK Towo<Zy"w" Fundu"y lnw"tycyjnyoh S.A.

(

~Ill.-~
Marcin~wski

Yac1k

p)~zes Zarzqdu

~ .£~~-i-

lcu'{1J;~}J->

Michal Zimpel

i Marlena Janotai

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

\

Dyrektor Dzialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych
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prowadzenie ksi&g
rachunkowych)
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lmwestycyjne Arka

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalq_cznikiem do sprawozdania polq_czonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SF!O

Zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.
SKt.ADNIKI LOKA T
Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc wedlug
wyceny na
dzien bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

Wartosc
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedtug wyceny
na dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru

-

Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

29 561

29 906

2,54%

17 445

17 528

8,91%

1 065 373

1 067 795

90,80%

160 261

165 074

83,90%

4 081

0,35%

26

0,01%

21 624

22 072

1,88%

1116558

1123 854

95,57%

182 628

92,82%

lnstrumenty pochodne
Udzialy w sp6/kach z ograniczona.
odpowiedzial noscia.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Ty1uly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
maja.ce siedzib~ za granica.
Wierzy1elnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
Suma

177 706

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

2)

Tabele

Llsty zastawne

uzupEMniaj~ce

Rodzaj
rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedzlby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocen
-towanla

Rodzaj
listu

Wartosc
nominalna
Llczba
jednego
listu (wzl)

Podstawa
emisji

wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(w tys. zl)

wartosc
wedlug
Procentowy
wyceny na
udzialw
dziell
aktywach
bllansowy
og61em
(wtys. zl)

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
fnBANK
'"IPOTECZNY SA
~ERIA HPA18
PLRHNHP00268)

Regulowany
Aktywny
mBank
Rynek
Hipoteczny
rynek
Pozagieldowy
regulowany
S.A
BondSpot

Ustawa z dnia
29.08.1997 r
Zmienny Hipoteczny
Rzeczpospollta
o listach
2017-04-20 kupon
list
zastawnych
Polska
(4,00%) zastawny
i bankach
h ipotecznych

1 OOO,OC

16 900

17061

17 234

1,46%

mBANK
HIPOTECZNY SA
SERIA HPA19
PLRHNHP00276)

Gielda
Papier6w
mBank
Aktywny
rynek
Wartosciowych Hipoteczny
regulowany wWarszawle S.A
SA

Ustawa z dnia
29.08.1997 r
Zmienny Hipoteczny
Rzeczpospolita
o listach
2018-06-15 kupon
list
zastawnych
Polska
(4,39%) zastawny
i bankach
hipotecznych

1 OOO,OC

5 30(

5 300

5 397

0,46%

Ustawa z dnia
29.08.1997 r
~mienny Hipoteczny
Pekao Bank
Rzeczpospolita
o listach
2019-03-18 kupon
Hipoteczny
list
zastawnych
Polska
(3,68%) zastawny
S.A
i bankach
h ipotecznych

1 000,00

7 20(

7 200

7 275

0,62%

2940C

29561

29906

2,54%

Nienotowane na rynku aktywnym
PEKAO BANK
HIPOTECZNY SA
SERIA LZ-11-07
(PLBPHHP00119)

Nienotowan
e na ryr.ku Nie dotyczy
aktywnym

Suma

Dlu;!:ne papiery
wartosciowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedzlby
emltenta

Termln
wykupu

Warunki
oprocent
o-wania

Wartosc
nominalna
jednego
papieru
warto8clowego(wzl)

Wartosc
Wartose
wedlug
wedlug ceny wyceny na
Llczba
nabycia
dziell
(w tys. zl)
bllansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

0 termi nie wykupu do 1 roku
Obligac)e
Notowane na aktywnym rynku n!eregulowanym
MCI MANAGEMENT
SA SERIA FMCI0314
(PLMCIMG00137)

Aktywny rynek
nieregulowany

KRUK SA SERIA 11 Aktywny rynek
KRU0514
nieregulowany
(PLKRK0000069)

Gielda Papier6w
MCI
WartoSciowych w
Management
Warszawie S.A
Alternatywny System SA
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2014-03-31

Zmienny
kupon
(6,71%)

1 000,00

679

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Kruk SA
Warszawle S.A
Alternatywny System
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2014-05-25

Zmlenny
kupon
(7,15%)

1 000,00

1 315

691

0,06%

1 323

1 348

0,11%

68

Nienotowane na rynku aktywnym
POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE I
Nienotowane na
Nie dotyczy
GAZOWNICTWO S.A.
rynku aktywnym
SERIA
PGNG 1402200KAPGNiG 20/02/2014

Polskie
G6rnictwo
Naftowe i
Gazownictwo
SA

Rzeczpospolita
Polska

2014-02-20

Zerowy
kupon
(0,00%)

10 000,00

4 890

48 553

48 707

4,14%

INTEGER.PL SA
SERIA
INT2904140001

lnteger.pl S.A.

Rzeczpospolita
Polska

2014-04-29

Zmienny
kupon
(5,20%)

10 000,00

314

3140

3168

0,27%

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A.

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-07-25

Zerowy
kupon
(0,00%)

1 000,00

67600

64 22E

65031

5,53%

HUNGARIAN
DEVELOPMENT BANK
Aktywny rynek
PLC MAGYAR 5 7/8
regulowany
05/31/16
(XS0632248802)

London Stock
Exchange

Hungarian
Development
Bank PLC

wwry

2016-05-31

Staly
kupon
(5,875%)

4 147,20

7 80C

3424E

35 392

3,01%

GIEtDA PAPIER6W
WARTOSCIOWYCH W
Aktywny rynek
WARSZAWIE SA
regulowany
SERIA A- GPW0117
(PLGPW0000033)

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie S.A.

Gielda Papier6w
Rzeczpospolita
Wartosciowych w
Polska
Warszawie S.A

2017-01-02

Zmienny
kupon
(3,87%)

100,00

75428

7 571

7 602

0,65%

YAP I VE KREDI
BANKASI A.S. YKBNK Aktywny rynek
regulowany
6 3/4 02/08/17
(XS0615235701)

London Stock
Exchange

Yapi Ve Kredi
Bankasi A.S.

Turcja

2017-02-08

Staly
kupon
(6,75%)

3 012,00

5000

17 344

16 255

1,38%

TURKIYE HALK
BANKASI A.S.
HALKBK4 7/8
07/19/17
(XS0806482948)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

T urkiye Halk
Bankasi A.S.

Turcja

2017-07-19

Staly
kupon
(4,875%)

3 012,00

11 95(

38286

36415

3,10%

TURKIYE GARANTI
BANKASI A.S. GARAN Aktywny rynek
regulowany
4 09/13/17
(USM8931TAE93)

London Stock
Exchange

Turkiye Garanti
Bankasi A.S.

Turcja

2017-09-13

Sta!y
kupon
(4,00%)

3 012,00

5600

17 468

16 855

1,43%

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

0 terminie wykupu powy;!:ej 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym
OK0715
(PL0000107405)

Aktywny rynek
regulowany

4
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Dluine paplery
wartoSciowe

Rodzaj ryn ku

Nazwa rynku

Emltent

Kraj sledzlby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocent
o-wania

Wartosc
nomlnalna
jednego
papieru
wartosclowego(wzl)

Wartosc
Wartosc
wedlug
wedlug ceny wyceny na
Llczba
nabycla
dzlell
(w tys. zl)
bllansowy
(w tys. zl)

Procentowy
udzlalw
aktywach
og61em

REPHUN 5 314
06/11/18
(XS0369470397)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

W~gry

W~gry

2018-06-11

Staly
kupon
(5,75%)

4147,20

3

ooc

12414

13 928

1,18%

ROMANI61/2
06/18/18
(XS0371163600)

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

Rumunla

Rumunia

2018-06-18

Staly
kupon
(6,50%)

4 147,2(

3050

14 503

14 880

1,27%

COCA COLA ICECEK
AS. CCOLAT 4 3/4
Aktywny rynek
10/01/18
regulowany
(XS0975576165)

Borse Stuttgart

Coca Cola lcecek
Turcja
AS.

2018-10-01

Staly
kupon
(4,75%)

3 012,00

1

ooc

3161

3109

0,26%

CASINO GUICHARD
PERRACHON S.A
COFP 3.157 08/06/19
(FR0011301480)

Bourse de
Luxembourg

Casino Guichard
Francja
Perrachon SA

2019-08-06

Staly
kupon
(3,157%)

414 720,00

37

16 31E

16088

1,37%

Aktywny rynek
regulowany

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
WZ0115
(PL00001 06480)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury Bond Spot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-01-25

Zmienny
kupon
(2.71%)

1 000,00

58 500

58 754

59214

5,04%

PS0415
(PL00001 05953)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Pailstwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-04-25

Staly
kupon
(5,50%)

1 000,00

47 70(

50964

51 200

4,35%

Bond SpotIPF Investments Rzeczpospolita
Alternatywny System
Polska Sp. z o.o. Polska
Obrotu

2015-06-30

Zmienny
kupon
(10,21%)

100 000,00

85

89QL

9229

0,78%

IPF INVESTMENTS
POLSKA SP. Z 0 0.
Aktywny rynek
SERIA IPFPL300615nieregulowany
IPF0615
(PLIPFIP00025)
DS1015
(PL00001 03602)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-10-24

Staly
kupon
(6,25%)

1 000,00

7 000

7 504

7 502

0,64%

BOS FINANCE AB
BOSPW 6 05/11/16
(XS0626282783)

Aktywny rynek
nleregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

Bos Finance AB

Szwecja

2016-05-11

Sta!y
kupon
(6,00%)

4 147,20

600C

28251

27 853

2,37%

REPHUN 31/2
107/18/16
(XS0240732114)

Aktywny rynek
nieregu!owany

EuroTLX

wwry

W~gry

2016-07-18

St8ly
kupe>n
(3,50%)

4 14:,20

2000

8 702

8 709

0,74%

KRUK SA SERIA 01 Aktywny rynek
KRU1116
nieregulowany
( PLKRK0000192)

Gielda Papier6w
WartoSclowych w
Kruk SA
Warszawie S.A
Alternatywny System
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2016-11-05

Zmienny
kupon
(7,26%)

1 000,00

1 94(

1 94(

2 031

0,17%

KRUK SA SERIA P2Aktywny rynek
KRU0317
nleregulowany
(PLKRK0000226)

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Kruk S.A
Alternatywny System
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2017-03-07

Zmienny
kupon
(7,25%)

1 000,00

7 025

7 025

7 248

0,62%

PS0417
(PL00001 07058)

Treasury BondSpot
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

Staly
kupon
(4,75%)

1 000,0(

14 700

15631

15 829

1,35%

Aktywny rynek
nieregulowany

Ska;b Panstwa

KRUK SA SERIA P4 Aktywny rynek
KRU0517
nieregulowany
(PLKRK0000242)

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Warszawle S.A
Kruk SA
Alternatywny System
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2017-05-20

Zmienny
kupon
(6,85%)

1 000,00

2 700

2 700

2 772

0,24%

CIECH SA SERIA 02 Aktywny rynek
Cl21217
nleregulowany
(PLCIECH00083)

Bond SpotAlternatywny System CiechSA
Obrotu

Rzeczpospollta
Polska

2017-12-05

Zmlenny
kupon
(7,60%)

10 000,00

42C

4 20C

4392

0,37%

WZ0118
(PL00001 04717)

Aktywny rynek
nleregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

[zmienny
kupon
(2,71%)

1 000,0(

44150

43 951

44403

3,78%

EUROCASH SA
SERIA A- EUH0618
(PLEURCH00029)

Aktywny rynek
nleregulowany

Bond SpotAlternatywny System Eurocash SA
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2018-06-20

Zmienny
kupon
(4,15%)

100 000,00

265

26 304

26666

2,27%

GETIN NOBLE BANK
SA SERIAAGNB0618
(PLNOBLE00033)

Aktywny rynek
nleregulowany

BondSpotGetin Noble Bank Rzeczpospolita
Alternatywny System
SA
Polska
Obrotu

2018-06-29

Zmienny
kupon
(6,67%)

100 000,0(

36

360S

3601

0,31%

BANK POLSKIEJ
SP6tDZIELCZOSCI
SA WWARSZAWIE
SERIA BPS0718
(PLBPS0000032)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie S.A.
Alternatywny System
Obrotu

Bank Polskiej
Sp61dzielczosci
SAw
Warszawle

Rzeczpospollta
Polska

2018-07-15

Zmienny
kupon
(5,71%)

1 000,00

7 492

7 557

7 690

0,65%

PS0718
(PL00001 07595)

Aktywny rynek
nleregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-07-25

Staly
kupon
(2,50%)

1 000,00

3 30(

3187

3183

0,27%

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Warszawle S.A
KrukSA
Alternatywny System
Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2018-10-03

Zmlenny
kupon
(7,17%)

1 000,00

12600

12 60(

13 009

1,11%

Rzeczpospolita
Polska

2019-01-25

Zmienny
kupon
(2,71%)

1 000,00

56 300

56183

56 346

4,79%

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-18

Zmienny
kupon
(4,17%)

10 000,00

713

713C

7 332

0,62%

KRUK SA SERIA S1 Aktywny rynek
KS11018
nieregulowany
( PLKRK0000291)

Skarb Paristwa

WZ0119
(PL00001 07603)

Aktywny rynek
nleregulowany

Treasury BondSpot
Poland

ENERGASA
ENERGA SERIA AENG1019
(PLENERG00014)

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpotAlternatywny System Energa SA
Obrotu

Skarb Paristwa

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Olutne papiery
warto5ciowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj sledziby
emitenta

Termin
wykupu

Wartosc
nominalna
jednego
papieru
o-wania
wartoScio·
wego(wzl)

Warunki
oprocent

Wartosc
wartosc
w&dtug
wedlug ceny wyceny na
Liczba
nabycla
dziell
(wtys. zl)
bllansowy
(w tys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

GETIN NOBLE BANK
SA SERIA PP2-VIIGNB0220
(PLGETBK00152)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Pap1er6w
WartoSciowych w
Getln Noble Bank Rzeczpospolita
Warszawie S.A
S.A
Polska
Alternatywny System
Obrotu

2020-02-2B

Zmienny
kupon
(5.B2%)

1 000.00

5 59€

5 59€

5 722

0,49%

BANK POLSKIEJ
SP6tDZIELCZOSCI
SA W WARSZAWIE
SERIA BPS0720
(PLBPS0000024)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Alternatywny System
Obrotu

Bank Polskiej
Sp6!dzielczosci
SAw
Warszawie

Rzeczpospolita
Polska

2020-07-12

Zmienny
kupon
(6,21%)

1 000,00

765

7B7

791

0,07%

WZ0121
(PL00001 0606B)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury BondSpot
Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny
kupon
(2,71%)

1 000,00

79 90(

7B07

79142

6,73%

MERITUM BANK ICB
SA SERIA BMRT0421
(PLMRTMB00026)

Aktywny rynek
nieregulowany

Warszawie S.A

Meritum Bank
ICBSA

Rzeczpospoiita
Polska

2021-04-29

Zmienny
kupon
(B,50%)

10 000,00

1 BBE

191Bf

20837

1,77%

Powszechna
BondSpot •
Kasa
Rzeczpospolita
Alternatywny System
Polska
Oszcz~dnoSci
Obrotu
Bank Polski SA

2022-09-14

Zmienny
kupon
(4,37%)

100 000,00

37

370C

3 B5f

0.33%

Rzeczpospolita
Polska

2022-11-29

Zmlenny
kupon
(6,45%)

100,00 12615B

12655

12 984

1,10%

Zmienny
kupon
(3,90%)

POWSZECHNA KASA
OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI SA
Aktywny rynek
nieregulowany
SERIA OP0922 •
PK00922
(PLPK00000081)
BANK POLSKIEJ
SP6tDZIELCZOSCI
SA WWARSZAWIE
SERIA BPS1122
(PLBPS0000040)

Gielda Papier6w
Wartosciowych w
Alternatywny System
Obrotu

Gie!da Papier6w

Aktywny rynek
nieregulowany

Bank Polskiej
Sp6!dzielczosci
Warszawie S.A
SAw
Alternatywny System
Warszawie
Obrotu

WartoSdowych w

Nienotowane na rynku aktywnym
BANKZACHODNI
WBK SA SERIA AWBK1216
(PLBZ00000150)

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

BZWBKSA

Rzeczpospohta
Polska

2016-12-19

PGNIG FINANCE AB
PGNPW 4 02114/17
(XS07 46259323)

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

PGNIG Finance
AB

Szwecja

~017-02-14 kupon

POLSKIE
G6RNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA Nienotowane na
Nie dotyczy
SERIA
rynku aktywnym
PGNG170619PZPGN0617
(PLPGNIG00063)

Polskie
G6rnictwo
Naftowei
Gazownictwo
SA

Rzeczpospolita
Polska

2017-06-19

BANK OCHRONY
SRODOWISKA SA
SERIA N2- BOS061B
(PLBOS0000167)

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

Bank Ochrony
Rzeczpospolita
Srodowiska SA Polska

TURKIYE VAKIFLAR
BANKASI TAO.
VAKBN 510/31/1B
(XS0987355939)

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

Turkiye Vakiflar
Bankasi TAO.

POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN
Nienotowane na
Nie dotyczy
SA SERIA ORLEN002
rynku aktywnym
270219 - PKN0219
(PLPKNOOOOOB3)

1 000,00

24 800

24 BOO

24 B32

2,11%

4 147,20

6 250

2B 239

2B110

2,39%

Zmienny
kupon
(3,95%)

10 000,00

74C

7 40C

7 541

0,84%

201B-06-02

Zmienny
kupon
(4,35%)

1 OOO,OC

31 400

31 40C

31 507

2,6B%

Turcja

201B-10-31

Staly
kupon
(5.00%)

3012,0(

1 500

4 519

4 527

0,39%

Polski Koncern
Naftowy Orlen
SA

Rzeczpospolita
Polska

2019-02-27

Zmienny
kupon
(4,32%)

100 000,00

15

soc

1 560

0,13%

YAP I VE KREDI
BANKASI AS. YKBNK Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym
4 01/22/20
(XSOB7 48406BB)

Yapi Ve Kredi
Bankasi AS.

Turcja

2020-01-22

Staly
kupon
(4,00%)

3 012,00

2 600

B242

7 930

0,67%

TURKIYE HALK
BANKASIAS.
HALKBK3 7/B
02/05/20
(XSOBB2347072)

urkiye Halk
Bankasi AS.

Turcja

2020-02-05

Ste!y
kupon
(3,B75%)

3 012,00

3000

9 35E

B 39€

0,71%

ENERGA FINANCE AB
Nienotowane na
ENEASA 31/4
Nie dotyczy
03/19/20
rynku aktywnym
(XS09061179BO)

Energa Finance
AB

Szwecja

2020-03-19

Staiy
kupon
(3,25%)

4147,20

B BOO

36 9B4

37 624

3,20%

KOC HOLDING AS.
Nienotowane na
KCHOL 3 1/2 04/24/20
Nie dotyczy
rynku aktywnym
(XS0922615B19)

Koc Holding AS. Turcja

2020-04-24

Staly
kupon
(3,50%)

3 012,00

11 BOO

37127

35624

3,03%

HUNGARIAN
DEVELOPMENT BANK
Nienotowane na
PLC MAGYAR 6 1/4
Nie dotyczy
rynku aktywnym
10/21/20
(XS095467 4312)

Hungarian
Development
Bank PLC

2020-10-21

Staly
kupon
(6,25%)

3 012,00

6000

1B 941

1B540

1,5B%

PKO FINANCE AB
PKOBP 4.63 09/26/22
(XS07B39340B5)

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

PKO Finance AB Szwecja

2022-09-26

Staly
kupon
(4,63%)

3 012,00

1B 920

61 B33

59 738

5,0B%

mBANK SA SERIA
BRE0201223 MBK1223
(PLBRE0005177)

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

mBank SA

2023-12-20

Zmienny
kupon
(4,95%)

100 000,00

407

40 700

40 B53

3,47%

Suma

Nienotowane na
Nie dotyczy
rynku aktywnym

Staly

(4,00%)

wwry

Rzeczpospolita
Polska

79116

1

1065 37

1067 79

90,80%
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Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania
ma)l\ce siedzib'! za granlc'\

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj
siedziby
emitenta

Nazwa emitenta

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Liczba

Wartosc
wedlug
wyceny na
dziell
bilansowy
(w tys. zl)

Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

Nie notowane na rynku aktywnym
PIONEER FUNDS OPEN-END FUND
SUB-FUND EURO HIGH YIELD E EUR
(LU0229386650)

Nienotowane na
nie dotyczy
rynku aktywnym

PIONEER FUNDS EURO HIGH YIELD

Luksemburg

Suma

lnstrumenty pochodne

Nazwa
rynku

Rodzaj rynku

Kraj siedziby
Emitent (wystawca)
emitenta
(wystawcy)

559115,776

21 624

22 072

1,88%

559115,776

21624

22072

1,88%

Instrument
bazowy

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(w tys. zl)

Llczba

Wartosc
wedlug
wyceny na
dziell
bilansowy

Procentowy
udzial
w aktywach
og61em

(w tys. zl)

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Nienotowane na rynku aktywnym
Nienotowane
FORWARD, WALUTA EUR, 2014..03-12 na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

Waluta EUR,
44 910 700,00
EUR

3

1 850

0,16%

Nienotowane
FORWARD, WALUTA USD, 2014..03-12 na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

Waluta USD,
35 750 000,00
USD

2

1 430

0,12%

Nienotowane
FORWARD, WALUTA USD, 2014..()3-26 na rynku
aktywnym

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

Waluta USD,
27 190 000,00
USD

2

801

0,07%

7

4081

0,35%

Suma

3)

Tabele dodatkowe

Grupy kapitalowe, o kt6rych mowa w art. 98 ustawy
Grupa kapitalowa BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.:
Obligacje BOS FINANCE AB BOSPW 6 05/11/16 (XS0626282783)
Obligacje BANK OCHRONY SRODOWISKA SA SERIA N2- BOS0618 (PLBOS0000167)
Grupa kapitalowa ENERGA S.A.:

Wartosc wedlug wyceny na
dziell bllansowy
(w tys. zl)

Procentowy udzlal
w aktywach og61em

59360

5,05%

27 853

2,37%

31 507

2,68%

44956

3,

Obligacje ENERGA SA ENERGA SERIA A- ENG1 019 (PLENERG00014)

7 332

Obligacje ENERGA FINANCE AB ENEASA 3 1/4 03/19/20 (XS0906117980)

37624

3,20%

84358

7,17%

28110

2,39%

7 541

0,64%

48 707

4,14%

Grupa kapltalowa POLSKIE G6RNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.:
Obligacje PGNIG FINANCE AB PGNPW 4 02/14/17 (XS0746259323)
Obligacje POLSKIE G6RNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA SERIA PGNG170619PZ- PGN0617
(PLPGNIG00063)
Obligacje POLSKIE G6RNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA SERIA PGNG1402200KA- PGNiG
20/02/2014
Grupa kapitalowa POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI BANK POLSKI S.A.:
Obligacje PKO FINANCE AB PKOBP 4.63 09/26/22 (XS0783934085)
Obligacje POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI BANK POLSKI SA SERIA OP0922- PK00922
(PLPK00000081)

0,62%

63 597

5,41%

59 738

5,08%

3 859

0,33%

63484

5,39%

Listy zastawne mBANK HIPOTECZNY SA SERIA HPA19 (PLRHNHP00276)

5 397

0,46%

Listy zastawne mBANK HIPOTECZNY SA SERIA HPA18 (PLRHNHP00268)

17 234

1,46%

Obligacje mBANK SA SERIA BRE0201223 - MBK1223 (PLBRE0005177)

40 853

3,47%

Grupa kapitalowa COMMERZBANK AG:

Skladniki lokat nabyte od podmiot6w, o kt6rych mowa w arL 107 ustawy *
Obligacje WZ0118 (PL0000104717)
Obligacje BANK ZACHODNI WBK SA SERIA A- WBK1216 (PLBZ00000150)

Wartosc wedlug wyceny na
dzler\ bilansowy (w tys. zl)

Procentowy udzial
w aktywach og61em

503

0,04%

24 832

2,11%

* Tabela prezentuje sk/adniki lokat Subfunduszu, kt6re by/y przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominuja.cym
w stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc sk/adnika lokat, dla kt6rej druga. strona. transakcji by/ Depozytariusz Subfunduszu lub
podmiot dominuja.cy w stosunku do Towarzystwa.

Na dzien 31.12.2013 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy sk/adniki 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 Ob/igacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Bilans
(w tysictcach zfotych, z wyj(\tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
31.12.2013 r.
I. Aktywa
1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci

3. Transakcje przy zobowia.zaniu

31.12.2012 r.

1175 980

196 760

19 025

7 820

739

si~

drugiej sirony do odkupu

32 362

6 312

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

731 769

132 232

- dluzne papiery wartosciowe

709 138

127 477

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

392 085

50 396

- dluzne papiery wartosciowe

358 657

37 597

11. Zobowi~tZania

13 756

1499

Ill. Aktywa netto

1162 224

195 261

IV. Kapitat Subfunduszu

1125075"

184 043

1. Kapital wplacony

1 701 486

291 527

2. Kapital wyplacony

(576411)

(107 484)

V. Dochody zatrzymane

33 075

8586

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

16 396

4 890

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

16 679

3 696

4074

2 632

1162 224

195 261

988 575,780

173 250,458

1 175,66

1 127,05

VI. Wzrost (spadek) wart<>Sci lokat w odnlesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitat Subfunduszu I zakumulowany wynik z operacji

Uczba jednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacja. dodatkowa., kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysictcach zfotych, z wyj(\tkiem wyniku z operacji na jednostk~ uczestnictwa (w zt))
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

I. Przychody z lokat

30 079

6 285

1. Przychody odsetkowe

30 064

6 285

15

0

II. Koszty Subfunduszu

18 573

2106

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

11 117

1 066

44

40

0

0

113

13

7 299

987

2. Pozostale przychody

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

-

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

-

18 573

2106

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

11 506

4179

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

14425

6 743

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

12 983

3 988

- z tytulu r6zn ic kursowych

1 430

(221)

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

1 442

2 755

- z tytulu r6znic kursowych

(2 639)

(950)

VII. Wynik z operacji

25 931

10 922

48,60

107,69

-

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lctcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowict integralnct
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w
Dla kazdego
w wartosciach
spos6b wynik
obliczonych w

nast~pujqcy

cz~sc

sprawozdania

spos6b:

dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne zmiany
kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzien wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na jednostk~ uczestnictwa. Obliczony w ten
z operacji na jednostk~ uczestnictwa podzielony zostal przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany dzien wyceny. Suma
ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na jednostki uczestnictwa.
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcach ztotych, z wyj(\tkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.

01.01.2012 r.-31.12.2012 r.

1. Zmiana wartoscl aktyw6w netto
195 261

24 442

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

25 931

10 922

a) przychody z lokat netto

11 506

4179

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

12 983

3 988

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z ty1ulu wyniku z operacji

1 442

2 755

25 931

10 922

941 032

159 897

1 409 959

257 701

468 927

97 804

4. Oystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego
uczestnictwa)

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbytych jednostek

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

966 963

170 819

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 162 224

195 261

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

701441

120 905

6. lqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmlana liczby jednostek uczestnictwa

-

--

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zby1ych jednostek uczestnictwa

2 205155,151

430 728,724

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

1 389 829,829

281 455,832

815 325,322

149 272,892

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

2 669 399,639

464 244,488

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

1 680 823,859

290 994,030

c) saldo zmian

988 575,780

173 250,458

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

988 575,780

173 250,458

1 127,05

1 019,37

1175,66

1 127,05

4,31%

10,56%

1 128,44

1 014,10

2013-01-02

2012-01-05

1 175,86

1 127,05

2013-12-23

2012-12-31

1 175,62

1 126,45

2013-12-30

2012-12-28

2,65%

1,74%

c) saldo zmian
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu,
wtym:

111. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto na
sprawozdawczego

jednostk~

uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu

2. Wartosc aktyw6w netto na
sprawozdawczego

jednostk~

uczestnictwa na koniec biezqcego okresu

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na
sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na
sp rawozdawczym

jednostk~

jednostk~

uczestnictwa w okresie

uczestnictwa w okresie

data wyceny
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na
sprawozdawczym

jednostk~

uczestnictwa w okresie

data wyceny
6. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym
data wyceny
IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto
1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,58%

0,88%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,01%

0,03%

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 cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjt:tych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostalo sporzq_dzone zgodnie z ustawq_ z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzq_dzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z
2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zosta/o sporzq_dzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjq_tkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiq_cach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa pod ana
zostala w zlotych (z dokladnosciq_ do 0,01 z/). 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 dotyczq_cych Subfunduszu

- Operacje dotyczq_ce Subfunduszu ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksi~gowych w
okresie, kt6rego dotyczq_.
- 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 !ego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblizszej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiq_zari.
- Jezeli nabycie altlo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz Vv 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 wynikajq_cym 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 wynikajq_ce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daly
przeplyw6w pieni~znych) transakcji.
- Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wed/ug ceny nabycia obejmujq_cej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wed/ug 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

- Subfundusz moze dokonywac lokat w instrumenty udzialowe (w szczeg61nosci w akcje, prawa do akcji, prawa poboru akcji),
tylko i wy/q_cznie w sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji dlugu.
- Naleznq_ dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajq_cy wartosci !ego prawa do dywidendy. W
przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych o charakterze podobnym do akcji naleznq_ dywidend~
ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji o wartosci wyplacanej dywidendy.
- Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzq_cych w sklad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych.
- Przyslugujq_ce 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~dniajq_cy wartosci !ego prawa poboru.
Przyslugujq_ce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu nast~pnym
po dniu ustalenia tych praw.
- Prawa poboru, po zakoriczeniu notowari na rynku zorganizowanym, pozostajq_ w portfelu Subfunduszu do dnia ich wygasni~cia,
a ich wartosc jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru wykazywany jest
w pozycji naleznosci w lq_cznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
- Niewykonane prawo poboru uznaje
prawa.

si~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

tego

- Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w
walucie obcej nie stanowiq_ lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
- Zobowiq_zania i naleznosci Subfunduszu wynikajq_ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiq_zku 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.

ll

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Przy cz;;;sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiq_zania i naleznosci Subfunduszu wynikajq_ce z zawartej transakcji mogq_
bye kompensowane w przypadku, gdy:
• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiq_zari i naleznosci;
• Subfundusz zamierza rozliczyc transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiq_zari i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylq_czyc z ksiq_g rachunkowych, a zobowiq_zanie finansowo rozliczyc.
- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe. Za
dzieri roboczy uznaje si~ dzieri roboczy w kazdym parisiwie, 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 dotyczq_ce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej sq_ wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wed/ug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieri uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq_ ,najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajq_cq_ 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 biezq_cej
wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq_ wylq_cznie papiery pochodzq_ce z transakcji kupna, kt6rych dzieri rozliczenia
kupna przypada najp6zniej na dzieri rozliczenia transakcji sprzedazy. Melody tej nie stosuje si~ do skladnik6w lokat b~dq_cych
przedmiotem transakcji przy zobowiq_zaniu si~ 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 mi~dzy 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 udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w
zwiq_zku z wycenq_ srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiq_zari w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w
sklad kt6rych wchodzq_ 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 d/uznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq_

- 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 jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wp!aconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiq_zanych z wp/atami 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 zwiq_zku z wycenq_ srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiq_zari w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

- Koszty lim itowane stanowiq_ koszty wynagrodzenia T owarzystwa. Szczeg6/owe inform acje zostaly zawarte w nocie 11.
-

d)

Nast~pujq_ce koszty zwiq_zane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq_ z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiq_zane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majq_tkowych, odsetki
od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz, prowizje i op/aty zwiq_zane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obciq_zenia 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 zobowiq_zany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe
organy administracji publicznej. Pozos tale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w w/asnych.

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiq_zari i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiq_zania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzieri okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowiq_zari Subfunduszu, ustala si~ wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajq_cych na jednostk~ uczestnictwa) oraz na dzieri sporzq_dzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia

si~.

a zobowiq_zania Subfunduszu ustala

si~

wed/ug 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, d/uznych papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych
bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych,
tytu/6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majq_ce siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze
wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowac Subfundusz - wedlug kurs6w
dost~pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujq_cy spos6b:
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a) jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku
kursu zamkni~cia- innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiq_cej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje
si~ ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciq_glych, w kt6rym wyznaczany i og/aszany jest kurs
przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowari ciqglych dost~pny o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari ciqglych bez
si~ ostatniq_ cen~ transakcyjnq_ dost~pnq_ o godzinie 23:00.

odr~bnego

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowari jednolitych przyjmuje
jednolitego.

wyznaczania kursu

si~

zamkni~cia,

zamkni~cia

przyjmuje

ostatni kurs ustalony w systemie kursu

b) jezeli Dzieri Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczq_co niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcjiwedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiajq_cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z
zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiq_cej jego odpowiednik, za ostatni
dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzeri majq_cych wplyw na ten kurs albo
wartosc;
c) jezeli Dzieri 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 stanowiq_cej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiajq_cy uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq_ wartosc godziwq_ danego skladnika aktyw6w
notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartosc wyznaczonq_ poprzei zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z
Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat, zgodnie z najlepszq_ wiedzq_
Subfunduszu i praktykq_ rynku finansowego.
2. W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq_ godziwq_ jest kurs
ustalony na rynku g/6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiq_ca kalendarzowego na
podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem ze Subfundusz moze
dokonywac transakcji 11a tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia wielko~ci
wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, mozliwe
do zastosowania kryterium:
-

3.

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 g/6wny wybiera
najwczesniej.

si~

Wartosc skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza
a)

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by/ notowany
w

nast~pujq_cy

spos6b:

b~dq_cych

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 dzieri wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych oszacowano wysoki
poziom niesciqgalnosci, tworzy si~ odpisy aktualizujq_ce w ci~i:ar koszt6w Subfunduszu,
c) depozyt6w bankowych - wed/ug wartosci nominalnej z
stopy procentowej,

uwzgl~dnieniem

odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej

d) jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytu/6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majq_ce 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 zdarzeri
majq_cych istotny wplyw na wartosc godziwq_ powstalych mi~dzy datq_ og!oszenia 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 informacji do godz. 23:00 o wartosci jednostek uczestnictwa
wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem zdarzeri majq_cych istotny wplyw na wartosc
godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytu/6w uczestnictwa
emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majq_ce 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~ wed/ug ceny tej akcji na jej rynku g/6wnym. W
przypadku nabycia praw do akcji lub praw do nowej emisji sp6/ki, 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
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w przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w- w oparciu o sredniq_ cen~ nabycia, wazonq_ liczbq_ nabytych
papier6w wartosciowych, o He cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych
papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majq_cymi wplyw na ich wartose rynkowq_,
g) kontrakt6w terminowych- wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, metodq_ okreslajq_cq_ stan rozliczen
Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajq_cych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu
bazowego i terminu wykonania kontraktu terminowego,
h) opcji- wycenia si~ wed/ug wartosci godziwej, o kt6rej mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biorq_c 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 (np. Bloomberg Generic itp.) lub
Reuters,
i)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajq_cych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne sq_ scisle powiq_zane z wycenianym papierem dluznym, wartose jest wyznaczana przy zastosowaniu
modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego. Jezeli wbudowane instrumenty pochodne nie sq_ scisle powi<1,zane z
wycenianym papierem d/uznym, 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,

j)

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

4.

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

5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~. poczq_wszy od dnia zawarcia umowy
kupna, metodq_ skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia
rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiq_zaniu 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.

Zobowiq_zania z tytu/0 zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiq_zaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~, poczq_wszy
od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq_ skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiq_zania z tytulu transakcji przy zobowiq_zaniu si~
Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq_.

7.

Aktywa oraz zobowiq_zania 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~ swiadczq_cq !ego rodzaju uslugi, o ile
mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przep!yw6w pieni~znych zwiq_zanych z tym skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, o ile wprowadzone do !ego 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 nier6zniq_cego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
e)

Wartosci szacunkowe
Sporzq_dzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyJ~Cia za/ozen
wplywajq_cych 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 zobowiq_zan, kt6rych nie mozna okreslie w jednoznaczny spos6b na podstawie
ceny pochodzq_cej z aktywnego rynku.
Szacunki i zalozenia stanowiq_ce ich podstaw~ podlegajq_ okresowym przeglq_dom. Aktualizacje szacunk6w sq_ rozpoznawane w
okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jezeli aktualizacja dotyczy tylko !ego okresu, lub w okresie, w kt6rym dokonano
zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biezq_cy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzq_dzeniu 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 bq_dz 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 lokat wyceniane metodq, zamortyzowanego kosztu
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Na kazdy Dzier'l Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczq_ce o utracie wartosci skladnik6w lokat.
Jezeli przeslanki takie istniejq_, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq_ bilansowq_ a
oszacowanq_ wartosciq_ biezq_cq_ oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajq_cych z danego skladnika lokat.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezq_cej 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 dzier'l bilansowy uwzgl~dniajq_ parametry z !ego dnia i poziom ryzyka na ten dzier'l. Biorq_c pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzier'l 31 grudnia 2013 roku 33,34% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq_ zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzier'l 31 grudnia 2012 roku - odpowiednio 25,61%). 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 sporzq_dzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Wartosc na dzien
31.12.2013 r. {wtys. zt)

Nale:l:no5ci Subfunduszu

738

Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu

cz~sciowego zamkni~cia

Wartosc na dzien
31.12.2012 r. {wtys. zl}

1

walutowych kontrakt6w terminowych

739

Suma

Nota 3. Zobowi~zania Subfunduszu
·Zobowi~nia

Subfunduszu

Wartosc na dzien
31.12.2013 r. {wtys. zl)

Wartosc na dzien
31.12.2012 r. {w tys. zl)

11 143

Z tytulu nabytych aktyw6w

111

Z ty1ulu wyceny instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

649

742

250

463

Pozostale zobowictzania, w tym:

1 714

183

- zobowictzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzctdzanie

1 497

155

13 756

1499

Z ty1ulu odkupionych jednostek uczestn ictwa

Suma

Nota 4. Srodki pieniQ:Zne i ich ekwiwalenty
31.12.2013 r.
Struktura srodk6w pieni~:l:nych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego {w tys. zl)

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

Bankl

19 025

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PLN

12 897

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

EUR

4

15

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

USD

2 030

6 113

12 897

31.12.2012 r.
Struktura srodk6w pieni~:l:nych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartosc na dzlen
bilansowy w danej
walucie {w tys.)

Bankl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wartosc na dzlen
bilansowy w walucie
sprawozdanla
finansowego {w tys. zl)

7 820
PLN

7 820

7 820
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1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pienl~:tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bie:tctcych zobowictzan Subfunduszu

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

Waluta

wartosc na 31.12.2013 r.
w walucie sprawozdania
fi nansowego {w tys. zt)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~:tnych

11 843

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

9 947

9 947

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

253

1 049

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

277

834

Raiffeisen Bank Polska SA

PLN

13

13

Wartosc na 31.12.2012 r.
w danej walucie {w tys.)

wartosc na 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
finansowego {wtys. zl)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Srednl w okresie sprawozdawczym pozlom srodk6w pieni~:tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bie:tctcych zobowictzan Subfunduszu

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~:tnych

2 666

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

2 391

2 391

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

EUR

30

123

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

USD

49

152

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

Poziom obciCl_i:enia aktyw6w i zobowiq_zari Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dluznym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajq_cego na dzien 31 grudnia 2013 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.

31.12.2013 r.
{wtys. zl)
Transakcje przy
zobowictzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego o
okresie do wykupu

Do 1 miesictca

Od 1 miesictca Od 3 miesl~cy Od 6 miesi~cy
do 1 roku
do 3 miesr~cy do6 miesi~y

48 707

-

Pozostale aktywa
Razem aktywa obci~t:tone
ryzykiem wartosci
godziwej wynikajctcym ze
stopy procentowej

32 362

48 707

-

Procentowy udzlal w
aktywach og6tem

2,75%

4,14%

-

Do 1 miesictca

-

-

Od 1 miesictca Od 3 miesr~cy Od 6 miesi~cy
do 1 roku
do 3 miesi~cy do 6 miesl~cy

136 542

332 229

200 489

249196

-

195 687

337 031

613 787

16,64%

28,66%

52,19%

Od 1 roku do 3
Iat

Powy:tej
3Jat

Razem

-

-

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

Razem

32 362

195 687

Skladniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

Transakcje przy
zobowictzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego o
okresie do wykupu

Powy:tej
31at

32 362

Skladniki lokat notowane na
aktywnym rynku

31.12.2012 r.
{wtys. zt)

Od 1 roku do 3
Iat

-

5 991

25 651

25 651

13 359

19 350

-

Pozostale aktywa

-

Razem aktywa obcict:tone
ryzyklem wartosci
godziwej wynika]ctcym ze
stopy procentowej

-

5991

-

-

-

39 010

45 001

Procentowy udzlat w
aktywach og6tem

-

3,04%

-

-

-

19,83%

22,87%
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( 1. 2)

Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajq_cym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajq_cym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze d/uznym o zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajq_ce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).

31.12.2013 r.
{wtys. zl}

Do 1 miesii!.Ca

Od 1 miesil!.ca Od 3 miesiQCY Od 6 miesiQCY
do 1 roku
do 3 miesiQCY do 6 mlesiQCy

Od 1 roku do 3
Iat

Powyzej
3lat

Razem

Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego o
okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na
aktywnym rynku

267 927

Skladnik'ilokat nienotowane
na aktywnym rynku

32 900

98 713

399 540

8 835

107 901

116 736

-

-

Pozostale aktywa
Razem aktywa obci~tzone
ryzykiem wartoscl
godziwej wynikaj~tcym ze
stopy procentowej

267 927

41 735

206 614

Procentowy udzial w
aktywach og61em

22,79%

3,55%

17,56%

31.12.2012 r.
{wtys. zl)

Do 1 mlesl~tca

Transakcje przy
zobowictzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego o
okresie do wykupu

-

Od 1 miesl~tca Od 3 miesiQCY Od 6 mieSiQCY
do 3 mlesiQCY do 6 mJesiQCY
do 1 roku

6 312

Od 1 roku do 3
Iat

-

516 276

-

43,90%

Powyzej
3lat

Razem

.

6 312

106 581

Skladniki lokat notowane na
aktywnym r}nku

57 891

14 181

34 509

Skladniki lokat nienotowarie
na aktywnym rynku

7 220

14 013

9 787

-

31 020

-

-

Pozos tale aktywa
Razem aktywa obcl~tzone
ryzyklem wartosci
godziwej wynlkaj~tcym ze
stopy procentowej
Procentowy udzlal w
aktywach og61em

71 423

28194

44296

-

36,30%

14,33%

22,51%

-

-

-

143 913

-

73,14%

( 2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajq_ce maksymalne obciq_zenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiq_zk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajq_ce maksymalne obciq_zenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dluznym.
31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

31.12.2013 r.
{wtys. zl)

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:

19 025

1,62%

739

0,06%

32 362

31.12.2012 r.
{wtys. zl)

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

7 820

3,97%

2,75%

6 312

3,20%

731 769

62,23%

132 232

67,21%

381 850

32,48%

52 108

26,48%

22 631

1,92%

4 755

2,42%

327 288

27,83%

75 369

38,31%

365 932

31,11%

50 370

25,60%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowictzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat o charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku,
wtym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bctdi: gwarantowane przez
Skarb Par'istwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Par'istwa bctdi: NBP instrumenty o charakterze dluznym
Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym
rynku, w tym:
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31.12.2013 r.
{wtys. zt)

31.12.2013 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
Procentowy
udziatw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
{wty&.ZI}

dluzne instrumenty finansowe emitowane b<td2: gwarantowane przez
Skarb Par'istwa lub NBP

-

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Par'istwa b<tdz NBP instrumenty o charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obci¥one ryzyklem kredytowym

( 2. 2)

7 275

0,62%

12 773

6,49%

358 657

30,49%

37 597

19,11%

1149 827

97,77%

196 734

99,98%

Przypadki znaczq_cej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli g/6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa lokat w instrumenty dluzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowiq_ powyzej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

31.12.2013 r.
{wtys.zl)

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
{wtys. zl)

Dtuzne papiery wartosclowe, w tym:
Skarb Paristwa (RP) ·

381 850

32,48%

52 108

26,48%

mBank Hipoteczny

22 631

1,92%

13 322

6,78%

Bank Polskiej Sp6!dzielczosci SA w Warszawie

21 465

1,82%

13 610

6,92%

PKO Finance AB

59 738

5,08%

13 359

6,79%

(3)

Ryzyko walutowe

( 3 .1)

Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zari Subfunduszu ryzykiem walutowym

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

31.12.2013 r.
{wtys. zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

6 128

0,52%

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
{wtys. zl)

Naleznosci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obci¥one ryzyklem walutowym
Zobowi~nia

( 3. 2)

obci¥one ryzykiem walutowym

189 484

16,11%

25 651

13,04%

189 484

16,11%

25 651

13,04%

222 561

18,93%

13 359

6,79%

200 489

17,05%

13 359

6,79%

418173

35,56%

39 010

19,83%

6113

0,52%

-

-

Wskazanie przypadk6w znaczq_cej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli g/6wnej lokat) zostala zaprezentowana
jako wartosc bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg6lne waluty.

31.12.2013 r.
{wtys. zl)

31.12.2013 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
Procentowy
udzialw
aktywach
og61em

31.12.2012 r.
{wtys. zl)

Dluzne papiery wartosciowe
EUR

182 584

15,53%

25 651

13,04%

USD

207 389

17,63%

13 359

6,79%

22 072

1,88%

-

Tytuly uczestnictwa
EUR
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( 4)

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, ii: Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostalecznych srodk6w
pieni~i:nych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzari w terminach ich wymagalnosci lub tei: zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, ii: jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadari realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~i:nych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o dui:ej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnii:onym poziomem plynnosci. lstnieje ryzyko, ii: Subfundusz moi:e nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat, w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz w roku obrotowym koriczqcym
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5)

si~

31 grudnia 2012 roku Subfundusz nie

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

Nota 6. lnstrumenty pochodne
lnstrumenty
pochodne

Typ

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

zaj~tej

pozycji

Warto~t

Warto~t

Cel otwarcia
pozycji

otwartej
pozycji
(wtys. zt)

FORWARD, WALUTA
EUR, 2014-03-12

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

1 784

FORWARD, WALUTA
EUR, 2014-03-12

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

50

FORWARD, WALUTA
EUR, 2014-03-12

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

FORWARD, WALUTA
USD, 2014-03-12

kr6tka

forward

FORWARD, WALUTA
USD, 2014-03-12

kr6tka

FORWARD, WALUTA
USD, 2014-03-26
FORWARD, WALUTA
USD, 2014-03-26

przyszlych
strumieni
pieni~znych

(wtys. zt)

Terminy
przyszlych
strumieni

Kwota b~d~tca
podstawll
przyszlych

pieni~znych

ptatno~ci

Term in
zapadalno~ci

(wyga~ni~cia)

instrumentu
pochodnego

Term in
wykonania
instrumentu
pochodnego

2014-03-12

43 210 700,00
EUR

2014-03-12

2014-03-12

5 467

2014-03-12

1 300 000,00
EUR

2014-03-12

2014-03-12
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1 682

2014-03-12

400 000,00
EUR

2014-03-12

2014-03-12

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

1 349

101 668

2014-03-12

33 150 000,00
USD

2014-03-12

2014-03-12

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

81

7 950

2014-03-12

2 600 000,00
USD

2014-03-12

2014-03-12

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

721

77 018

2014-03-26

25 190 000,00
USD

2014-03-26

2014-03-26

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

80

6 137

2014-03-26

2 000 000,00
USD

2014-03-26

2014-03-26

181 835

-

Nota 7. Transakcje przy zobowictzaniu si' Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Warto~t

Transakcje przy zobowillZaniu

si~

Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

Transakcje przy zobowi¥aniu

si~

drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nie nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i ryzyk
Transakcje, w wyn·1ku kt6rych nast~puje przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i nie
przeniesienie na Subfundusz ryzyk
Transakcje przy zobowi~tzaniu
Transakcje, w wyniku kt6rych

si~

Subfunduszu do odkupu, w tym:

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

nast~puje

przeniesienie na drugq_ stron~ praw w!asnosci i ryzyk

nast~puje

przeniesienie na drugq_ stron~ praw w!asnosci i ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienie na drugq_ stron~ praw w!asnosci i nie
przeniesienie na drugq_ stron~ ryzyk

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.
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nast~puje

Warto~t

na

na

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

(wtys. zt)

(wtys. zt)

32 362

6 312

-

-

-

-

32 362

6 312

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2013 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Wartosc na dziel'i bilansowy
w danej walucie (w tys.)

Wartosc na dziel'i bilansowy
(wtys.zl)

Aktywa

PLN

1175 980

Srodki pieni~:!:ne i ich ekwiwalenty

PLN

19 025

PLN

12 897

EUR
USD

4

15

2 030

6113

PLN

Nale:!:nosci

739

PLN
Transakcje przy zobowictzaniu

12 897

si~

739

739

PLN

drugiej strony do odkupu

32 362

PLN

32 362

32 362

PLN

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

Sktadnikllokat nienotowane na aktywnym rynku

731 769

PLN

542 285

542 285

EUR
USD

28176

116 850

24 115

72 634

PLN

392 085

PLN

169 524

EUR
USD

21172

87 806

44 739

134 755

169 524

PLN

Zobowi~tzania

13 756

PLN

7 643

7 643

uso

2 030

6113

-

31.12.2012 r.
Waluta

Walutowa struktura pozycjl bilansu
Aktywa

PLN

Srodki pieni~:!:ne i ich ekwiwalenty

PLN

Wartosc na dziel'i bilansowy
w danej walucie (w tys.)

Wartosc na dziel'i bilansowy
(wtys. zl)

196 760
7 820

PLN

7 820

7 820

Nale:!:nosci

PLN

-

Transakcje przy zobowi~tZaniu si'l drugiej strony do odkupu

PLN

6 312

PLN
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

6 312

6 312

PLN

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

132 232

PLN

106 581

EUR

6 274

106 581
25 651

PLN

Zobowi~tzania

50 396

PLN

37 037

37 037

uso

4 310

13 359

PLN

1499

PLN

1 499

1 499

1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Dodatnie i ujemne r6:!:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Skladniki lokat
D!uzne papiery wartosciowe

Dodatnie r6:!:nice kursowe

Sum a

Zrealizowane

-

1 430

-

Tytuly uczestnictwa

Ujemne r6:!:nice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

1430

Niezrealizowane

-

2 509
130

2 639

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6:!:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Skladnikl lokat
D!uzne papiery wartosciowe
Sum a

Dodatnie r6:!:nice kursowe
Zrealizowane

Ujemne r6:!:nice kursowe

Niezrealizowane

-

Zrealizowane

-
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Niezrealizowane
221

950

221

950
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Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzien bilansowy

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Euro

4,1472

EUR

Dolar amerykar'lski

3,0120

USD

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2013 r.-31.12.2013 r.
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

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

Zreallzowany i nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Sk!adniki lokat notowane na aktywnym rynku

2144

(2 736)

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

10 839

4 178

Sum a

12 983

1442

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zt)

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

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

1 351

2 797

Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

2 637

(42)

Sum a

3988

2 755

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w SubfunduszCJ. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)
Cz~sc

si~

tylko z

cz~sci

1.01.2013 r.- 31.12.2013 r.

stala wynagrodzenia

s!alej.

1.01.2012 r.- 31.12.2012 r.

11 117

1 066

Koszty limitowane stanowiq_ koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Towarzystwo za zarzq_dzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nii: 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiq_t pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w
Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyi:ej, jest naliczana od podstawy spelniajq_cej wymogi § 22 ust. 2 Rozporzq_dzenia,
sluzq_cej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi r6i:nica pomi~dzy wartosciq_
Aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym
oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporzq_dzenia.
Rezerwa, o kt6rej mowa powyi:ej, jest naliczana w kai:dym Dniu Wyceny za kai:dy dzien roku, wedlug stawek okreslonych powyi:ej i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiq_ca nast~pujq_cego po miesiq_cu, za kt6ry zostala naliczona.
Stawki wynagrodzenia za zarzq_dzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiq_zujq_ca na dzien bilansowy

3,00%

1,60%

Zgodnie z uchwalq_ Zarzq_du Towarzystwa nr 19/12/2012 roku z dnia 13 grudnia 2012 roku od wyceny dokonanej na dzien 1 stycznia
2013 roku do odwolania, obowiq_zuje decyzja o obnii:eniu stawki wynagrodzenia za zarzq_dzanie do wysokosci 1,6% (jeden i szesc
dziesiq_tych procenta) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiq_t pi~c) dni, od sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto
Subfunduszu.

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa
Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa

31.12.2013 r.

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. z!)
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego (w z!)
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31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

1 162 224

195 261

24 442

1 175,66

1 127,05

1 019,37
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lnformacja dodatkowa
A.

lnfonnacje o znacz(\cych zdarzeniach, dotyczctcych lat ubiegtych, ujfttych w sprawozdaniu finansowym za biezctcy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

lnfonnacje o znacz(\cych zdarzeniach, kt6re nastcu>ity po dniu bilansowym, a nieuwzglftdnionych w sprawozdaniu
finansowym

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiftdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzctdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Nie wystqpily.

Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty btfld6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjft majcttkowct i finansow"' ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
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 jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

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

F.

lnne infonnacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynctc na ocenQ
sytuacji majcttkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.
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Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajqcy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2013 r.

Raport uzupelniajqcy zawiera 10 stron
Raport uzupelniajqcy
z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2013 r.

r.D 2014 KPMG Audyt spOlka z ograniczon<l odpowiedzialnoSci!l sp.k. jest polsk<l spOlk!l komandytow<l i czlonkiem sieci KPMG
skladaj'lcej si~ z niezaleznych sp6lek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
(''KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Prestiz Specialistycznym Funduszu /nwestycyinym Otwartym
Raport uzupelniajqcy::: badania sprawozdaniajednostkowego
:::a rok obrotowy km1c:::qcy sir 31 grudnia 2013 r.

Spis tresci
Czt:tsc og6lna raportu

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.

Dane identyfikujqce Subfundusz
Nazwa Subfunduszu
Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Dane identyfikujqce Fundusz
Nazwa Funduszu
Siedziba Funduszu
Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Dane identytikujqce Towarzystwo zarzqdzajqce Funduszem
Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym
Kierownik j ednostki
Dane identytikujqce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot
uprawniony do badania sprawozdail tinansowych
Dane identyfikujqce kluczowego bieglego rewidenta
Dane identytikujqce podmiot uprawniony
lnformacje o sprawozdaniujednostkowym za poprzedni rok obrotowy
Zakres prac i odpowiedzialnosci

2.

Analiza finansowa S ubfunduszu

7

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Og6lna analiza sprawozdania j ednostkowego
Bilans
Rachunek wyniku z operacji
W ybrane wskazniki tinansowe

7
7
8
8

3.

Czt:tsc szczeg6lowa raportu

9

3.1.
3.2.

System rachunkowosci
Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji
z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
Noty objasniajqce i informacja dodatkowa do sprawozdania
jednostkowego

9

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3 .1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.

3.3.

2

4
4
4
4
5

9
10

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
sub(undusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycvinvm Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania ;prawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy si? 31 grudnia 2013 r.

1.

Cz~sc

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

ogolna raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych jest subfunduszem wydzielonym w Arka Prestii:
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci
prawneJ.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokrdlony.

1.2.

Dane identyfikuj~ce Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestii: Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moi:e ui:ywac nazwy skr6conej Arka Prestii: SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S£!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S£!d Okrttgm:vy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi 578

Towarzystwo zarz~dzaj~ce Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarz£!dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib'! w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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::a rok obrotowy ko;1c::qcy sil; 31 grudnia 2013 r.

1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

S£!d Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S£!dowego
26 lutego 200 l r.
KRSOOOOOOll32

S£!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na
dzien bilansowy:

13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz£!d Towarzystwa.
W sklad Zarz£!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2013 r. wchodzili:

1.4.

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz£!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz£!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz£!du.

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

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

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Ad res siedziby:
Numer rejestru:
S£!d rejestrowy:
Numer NIP:

Bozena Graczyk
9941

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

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. jest wpisana na listtt podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon£! przez Krajow£! Radtt
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.

1.5.

Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz£!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r. i za rok
obrotowy konCZ£!CY sitt tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczon£!
odpowiedzialnosci'! sp.k. i uzyskalo opinitt bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu
29 kwietnia 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol£!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
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Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych
sub{undusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy sil,? 31 grudnia 2013 r.

Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S£!dzie
Rejestrowym w dniu 30 kwietnia 2013 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Wa1nego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. z siedzib£! w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 i doty·czy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada sit; zestawienie lokat oraz bilans
sporz£!dzony na dzien 31 grudnia 20 l3 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz£!CY sit; tego dnia oraz noty objasniaj£!ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow£! z dnia
9 sierpnia 20 l3 r. zawart'! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania jednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330 z p6Zniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w
rewiZJI finansowej wydanych przez Krajow'! Radt; Bieglych Rewident6w oraz
Mit;dzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 25 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. oraz od 17 lutego 2014 r.
do 28 lutego 2014 r.
Zarz£!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi'!g rachunkowych, sporz£!dzenie
i rzeteln£! prezentacjt; sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw£! o rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi£!ZUj£!cymi przepisami
prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz£!dzenie
raportu uzupelniaj£!cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi£!g rachunkowych stanowi£!cych podstawt; jego sporz£!dzenia.
Zarz£!d Towarzystwa zlo:Zyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci
1 Jasnoscl
zal£!czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wplywaj£!cych w spos6b znaCZ£!CY na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok
badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz£!d Towarzystwa zlo:Zyl wszystkie :Z£!dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostt;pnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbt;dne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w :laden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz£!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj£!cej sit; w siedzibie podmiotu uprawnionego.
System zarz£!dzania ryzykiem przyjt;ty w Towarzystwie, w tym ocena czy przyjt;ta dla
Subfunduszu metoda wyznaczania calkowitej ekspozycji jest prawidlowa oraz zgodna z
profilem ryzyka inwestycyjnego i polityk£! inwestycyjn£!, na podstawie art. 48 ust. 2g ustawy z
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Arka Presti± Oh/igacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Presti± Specja/istycznym Funduszu Inwestycyjn~'m Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy si? 31 grudnia 2013 r.

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Oz. U. z 2014 r., poz. 157) stanowi
przedmiot uslugi poswiadczaj£!cej przeprowadzanej przez bieglego rewidenta w trybie
odrttbnym od badania sprawozdania finansowego Subfunduszu. Do dnia V~.'Ydania opinii z
badania sprawozdania finansowego Subfunduszu taka usluga poswiadczaj£!ca nie zostala
wykonana.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj£! wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorz£!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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Arktl Prestiz Ohligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Prestiz Specja/istycznym Funduszu /nwestycyjnym Otwartym
Raport u:upelniajqcy::: badania sprawo:::daniajednostkowego
:::a rok obrotowy konc:::qcy sic; 31 grudnia 2013 r.

2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Snxlki pien~tne i ich ekwiwalenly
Naletno:id
TrdllSakcje przy zolxlwiqzaniu si~t drugk:j strony cb odkupu
Skladniki lokat notovv1ll1e na aktywnym rynku. w lym
- dlu:::ne papiery wartakiowe
Skladniki lckat nienotow1ll1e na aktywnyrn rynku, w lyrn:
- dluin.e papiery wartmciowe
Zooowil}zania

Aktywa retto
Kapitalsubfundus.ru
Kapitalwplacony
Kapital wyplocony
Dochody zatrzyrnane
Zakurnulo'Mlrk:, nierozdysponowane przych<XIy z lokat netto
ZJktnnukl\'«ll1y, ni erozdysp:1no \\1ll1Y zreal izo W1ll1Y zysk/( strata) ze zbycia lokat
Wzra.t (spadek) warto§ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitalsubfundus.ru i zakumulowany wylikz operacji
Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc akty\\Ow netto na jedna.tk~ uczestnictwa (zl)

7

31.12.2013
zi'OOO

31.122012
zi'OOO

I 175 ~0
19 025
739
32 362
731 769
709138
392 085
358 657
13 756
I 162 224
I 125 075
I 701 486
(576 411)
33075
16396
16679
4074
1 162 224

1%760
7820
6312
132 232
127 .J77
503%
37 597
1499
195 261
18:1043
291 527
(I 07 48:1)
8586
4890
36%
2632
195 261

988 575.780
I 175,66

173 250,458
1127.05

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnyeh
sub{imdusz w Arka Prestiz Specialistycznym Funduszu /nwestycy;nym Otwartym
Raport u::upelniajqcy z badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy sif 31 grudnia 2013 r.

2.1.2. Rachunek wyniku z operacji
1.01.201331.12.2013
zt '000

1.01.20123l.l2.2012
zt '000

30079
30 064
15

6 285
6 285
0

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Oplaty dla Depozytarius:za
Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo r6:lnic kursO\vych

18 573
II 117
44
0
113
7 2CJ9

2 106
I 066
40
0
13
987

Koszty subfunduszu netto

18 573

2 106

Przychody z lokat netto

ll506

4 179

14 425
12 983
1 430
I 442
(2 639)

6 743
3 988
(221)
2 755
(950)

25 931

10 922

48.60

107.69

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe
Pozo~ialc

Zreali:rowany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk!(strata) ze zbycia lokat w tym
-:: t).flthl roznic kursowych
Wzros11(spadek) niczrealizowanego zysku/(straty) z wyccny lokat. w tym:
-:: !Jt ulu roznic kw·sowych
Wynik z operacji
Wynik z operaqi przypadajljcy na jednostkt; uczestnictwa (zl)

2.2.

Wybrane wskazniki finansowe
3 t.t2.2013

Lokaty (zl '000)
W artosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000)
W artosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)
Wynik z op;:raej i (zl '000)
Procentowa zmiana warto$ci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa *

* ;;miany wyra:':one w stosunku rocznym

8

3t.l2.2012

31.12.201 1

I 123 854
I 162 224

182 628
195 261

24 629
24 442

I 175,66
I 125 075
25 931
4,31%

I 127.05
184 043
10 922
10.56%

I 019,37
24 146
296
3,23%

Arka Prestii Ohligacji Korporacyjnyeh
subfundusz w Arka Prestii Specialistycznvm Funduszu lnwestycvinvm Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania :.prawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc:::qcy si? 31 grudnia 2013 r.

3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualn'! dokumentacjy opisuj<!C'! zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Zarz'!d Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. l 0 ustawy o rachunkowosci
i rozporz'!dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859)
(,.Rozporz'!dzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz'!cych nieprawidlowosci
dotycz'!cych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnikow maj'!tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy o rachunkowosci oraz dokonal rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynikow.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji
z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow
i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny
aktywow wedlug zasad okrdlonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone
badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania
strategii zarz'!dzania jego lokatami.
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Arka PrestiZ Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Prestii Specialistycznym Funduszu lnwestycvinym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy sir? 31 grudnia 2013 r.

3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj'!cych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie
i prawidlowo. Noty objasniaj'!ce i informacja dodatkowa stanowi'! integraln'! czysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 W arszawa

i}""

. . tr.:gp.~~~:~~-~< . . . . . . . .

Magda~a

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Grzesik
B ie'gly(r~wident
Nr ewi'd~ncyjny 12032

31 marca20l4r.
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Arka PrestiZ Gotowkowy
subfundusz w Arka PrestiZ Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy koilcz'!CY sit(
31 grudnia 20 13 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniajeycy zawiera I 0 stron
Opinia niezalemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniajeycy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy konczeycy siy
31 grudnia 2013 r.

0 2014 KPMG Audyt sp6lka z ograniczonl'} odpowiedzialnoSciij. sp k. jest polskij. spOlkij. komandytoWij. i czlonkiem sieci KPMG
skladajij.cej si~ z niezalet:nych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG Intemationar'), podmiotem prawa sZ\Vajcarskiego Wszelkie prawa zastrzeZone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMGAudyt
SpOfka z ograniczon~t
odpowiedzialnoSeil!f sp.k.
uL Chtodna 51
00-867 Warszawa
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Telefon
Fax
E-mail
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+48 22 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmg.pl
www.kpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

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

Przeprowadzilismy badanie zal<tczonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz
Got6wkowy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
z siedzib<t w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 (,Subfundusz"), na kt6re sklada sit( zestawienie
lokat oraz bilans sporZ<tdzone na dzien 31 grudnia 2013 r., rachunek wyniku z operacji oraz
zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZ<tCY sit( tego dnia oraz noty
obja5niaj'!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ<td BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. (,Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi<tg rachunkowych, sporZ<tdzenie i rzeteln<t prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw<t z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p6miejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), wydanymi
na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi<tzuj'!cymi przepisami prawa.
ZafZ<!d Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn'b kt6r<t uznaje za
niezbydn'b aby sporz<tdzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci
powstalych wskutek celowych dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! o rachunkowosci, ZarZ<td Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S'!
zobowi~ni
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra.zenie opinii o tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi<tg rachunkowych stanowi<tcych podstawy
jego sporZ<tdzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow'! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj'! na nas obowi<tZek postt(powania zgodnego
z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln<t pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi<tce podstawy
jego sporZ<tdzenia S'! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj<tcych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZ<tcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zale.zy od naszego os<tdu, w tym oceny ryzyka wyst<tpienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn'! zwi~n'! ze sporZ<tdzeniem oraz
rzeteln<t prezentacj'! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie za5 w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania

KPMG Audyt SpOfka z ogramczonq
odpowiedZJalnOSclq sp.k,, a PoHsh limited liability

partnership and a member firm of tne KPMG
network of mdependent m-ember f1rms affil10ted
wfth KPMG International Cooperat'1ve (" KPMG
lnter'lational''l a SvYis& ent1ty.

KPMG Audyt Sp6lka z ogranictJnq odpoWJecfzlalnoSciq
sp.k. jest polskq sp61k~ komanf:tytowa 1 czfonk1em
s1ec, KPMG sktadaJqceJ s1~ z me2'aleznvch spO/ek
cztonkowsk1ch St()IN'drzyszonych z KPMG lnternatlonal
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RfGON 142078130

kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz<td oraz oceny og6lnej
prezentacji sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi<t wystarczaj'!C'!
i odpowiedni<t podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zal<tczone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Got6wkowy subfunduszu
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia rzetelnie i
jasno sytuacjy maj<ttkow<t i finansow'! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2013 r., wynik z
operacji za rok obrotowy koncz'!CY siy tego dnia, zostalo sporz<tdzone, we wszystkich istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi<tzuj<tcymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonymi w ustawie o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach
wykonawczych, jest zgodne z wplywaj'!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz<tdzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi<tg rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon<t odpowiedzialnosci<t sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Magda(ena Grzesik
B ielgly {r~wident
Nr ewldencyjny 12032

31 marca 2014 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv lnwestvcvinvch S.A.
Pl. Wolnosci 16, 61-739 Poman
teleton: (+481 6185573 22
faks: l+48J 6185573 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarz<td BZ
WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestiz
Gotowkowy subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od
22 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kt6re obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2013 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 92 625 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzieil 31 grudnia 2013 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
122 053 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 22 listopada 2013 roku do 3 I grudnia 2013 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 200 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 22 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci 122 053 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

lnformacj~

dodatkowq.

W imieniu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz Gotowkowy
Subfundusz
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym

za okres
od 22 listopada do 31 grucinia 2013 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest za/q_cznikiem do sprawozdania polq_czonego funduszu
Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.

Roczne sprawozdanie finansowe Ark a Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SF/0
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Roczne sprawozdanie finansowe Ark a Pres tit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SF/0

Zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2013 r.
Sktadnlk! lokat

Wartosc wedtug ceny
nabycla
(w tys.zt)

Wartosc wedtug wyceny
na dzlen bflansowy
(wtys. zt)

Procentowy udzlat
w aktywach og6tem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

listy zastawne

15 293

15 310

11,46%

D!uzne papiery wartosciowe

77148

77 315

57,89%

92 441

92 625

69,35%

lnstrumenty pochodne

Udzialy w spolkach z ograniczonct odpowiedzialnoscia.

I

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytu!y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego
inwestowania maja.ce siedzib~ za granicq

Wierzytelnosci

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomosci

Statki morskie

Inne

Sum a

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SF/0

2) Tabele uzupetniaji\_ce
wartose
Llsty zastawne

Nazwa
rynku

Rodzaj rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Terrnin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Rodzaj
IIstu

nominalna

Podstawa
emisji

jednego
IIstu
(wzl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. zl)

Wartose
wedlug
ceny
Liczba
nabycia
(wtys. zl)

Procentowy
udzlalw
aktywach
ogOiem

I

Nienotowane na rynku aktywnym
mBANK
Nienotowane
HIPOTECZNY SA
na rynku
SERIAHPA16
aktywnym
(PLRHNHP00243)

Nie
dotyczy

mBank
Hipoteczny
SA

Rzeczpospohta
Polska

Ustawa z dnia
29.08 1997 r
Zmienny Hipoteczny
o listach
2015-07-07 kupon
list
zastawnych i
(3,57%) zastawny
bankach
hipotecznych

1 000,00 15000

15 293

15 310

11,46%

15000

15 293

15 310

11,46%

Liczba

Wartosc
wedlug
ceny
nabycla
(wtys. zl)

Warto5c
wedlug
wycenyna
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzial
waktywach
og61em

Suma

DluZne paplery
warto&clowe

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Emitent

Kraj siedziby
emltenta

Terrnin
wykupu

Warunki
oprocen-

towania

I
I

Wartosc
nominalna
jednej
obllgacjl
(wzl)

0 terrninle wykupu do 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym ryrlku nleregulowanym
OK0714
(PL00001 07009)

Aktywny rynek Treasury
nieregulowany BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2014-07-25

PS0414
(PL00001 05433)

Aktywny rynek Treasury
nleregulowany BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

Staly kupon
2014-04-25
(5,75%)

Skarb
Par'lstwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-07-25

Zerowy kupon
(0,00%)

1 000,00

56

55

55

0,04%

1 000,00

5000

5 237

5250

3,93%

Zerowy kupon
(0,00%)

1 000,00

3615

3455

3478

2,60%

0 terrnln le wykupu powytej 1 roku
Oblig!ICje
Notowane na aktywnym rynku regu)owanym
OK0715
(PL0000107405)

G'1e!da Papier6w
Aktywny rynek
Wartosciowych w
regulowany
Warszawie SA

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
DS1015
(PL0000103602)

Aktywny rynek Treasury
nieregulowany BondS pot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-10-24

Staly kupon
(6,25%)

1 000,00

10000

10679

10 717

8,02%

PS0415
(PL00001 05953)

Aktywny rynek Treasury
nieregulowany BondSpot Poland

Skarb
Pal\stwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-04-25

Staly kupon
(5,50%)

1 000,00

17 200

18449

18465

13,83%

WZ0115
(PL0000106480)

Aktywny rynek Treasury
n ieregulowany BondSpot Poland

Skarb
Par'lstwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-01-25

Zmienny kupon
(2,71%)

1 000,00

14 000

14142

14171

10,61%

WZ0117
(PL0000106938)

Aktywny rynek Treasury
nieregulowany BondSpot Poland

Skarb
Par\stwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny kupon
(2,71%)

1 000,00

15 000

15 098

15140

11,34%

WZ0118
(PL0000104717)

Aktywny rynek Treasury
nieregulowany BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

Zmienny kupon
(2,71%)

1 000,00

6 000

6 033

6 034

4,52%

BZWBKSA

Rzeczpospolita
Polska

2016-12-19

Zmienny kupon
(3,90%)

1 000,00

4 000

4 000

4 005

3,00%

74871

77148

77315

57,89%

Nienotowane na rynku aktywnym
BANK ZACHODNI
WBK SA SERIA AWBK1216
(PLBZ00000150)

Nienotowane
na rynku
aktywnym

Nie dotyczy

Suma

3) Tabele dodatkowe
Wartosc wedlug wyceny na
dzien bllansowy (w tys. zl)

Skladnikl lokat nabyte od podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 107 ustawy

4 005

obligacja BANK ZACHODNI WBK SA SERIA A- WBK1216 (PLBZ00000150)

Procentowy udzial
w aktywach ogOiem
3,00%

Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozytariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominuja.cym w
stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc sk!adnika lokat, dla kt6rej druga. strona. transakcji by! Depozytariusz Subfunduszu lub podmiot
dominuja.cy w stosunku do Towarzystwa.
Na dzier\ 31.12.2013 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy sk!adniki lokat, kt6re bylyby przedmiotem transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem
Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysia,cach zfotych, z wyja,tkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf))
31.12.2013 r.
133 566

I. Aktywa
1. Srodki pieni~i:ne i ich ekwiwalenty

20 358

9 592

2. Nalei:nosci

3. Transakcje przy zobowia.zaniu

si~

10 991

drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

73 310

- dlui:ne papiery wartosciowe

73 310

5. Skladniki iokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

19 315

4 005

- dlui:ne papiery wartosciowe

II.

Zobowi~tzania

Ill. Aktywa netto

11 513

______
122 053

.

IV. Kapltat Subfunduszu

121 853

1. Kapital wplacony

126 603

2. Kapital wyplacony

(4 750)

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 odnlesleniu do ceny nabycla
VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynlk z operacjl

liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalei:y analizowacla.cznie z notami objasniaja.cymi i informacja. dodatkowq, kt6re stanowia. integralna. cz~sc sprawozdania finansowego.

172

148

24

28
122 053

121 723,256

1 002,71
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Rachunek wyniku z operacji
(w tysia,cach ztotych, z wyja,tkiem wyniku z operacji jednostkQ uczestnictwa (w zf))
22.11.2013 r.31.12.2013 r.

I. Przychody z lokat

190

1 Przychody odsetkowe

190

II. Koszty Subfunduszu

53

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

23

2. Oplaty dla Depozytariusza

6

3. Oplaty zwia.zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w

4

4. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

4

5. Koszty odsetkowe

3

6. Pozosta!e, w tym:

13

- wynagrodzenie bieglego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Subfunduszu

6

- wynagrodzenie Agenta Transferowego

6

Ill. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

11

IV. Koszty Subfunduszu netto (11-111)

42

~-

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

148

VI. Zrealizowany I nlezreallzowany zysk (strata)

52

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

24

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

28

VII. Wynik z operacji

Wynlk z operacji

przypadaj~cy

200

na jednostkQ uczestnlctwa

2,71

Rachunek wyniku z operacji nalezy analizowac !a.cznie z notami objasniaja.cymi i informacja. dodatkowq, kt6re stanowia. integralna.
finansowego.

cz~sc

sprawozdania

Wynik z operacji przypadaja.cy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w nast~puja.cy spos6b:
Dla kazdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zosta!y zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapita!u. 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 zosta! przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadaja.ca. na dany dzien wyceny. Suma
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadaja.cy na jednostki uczestnictwa.

6
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysia,cach zfotych z wyja,tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zl))
I

22.11.2013 r.31.12.2013 r.
I. Zmiana wartoscl aktyw6w netto

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

200

a) przychody z lokat netto

148

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

24

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

28

3. Zmiana w aktywach netto z tytu!u wyniku z operaqi

200

-

4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapita!u wplaconego

(powi~kszenie

121 853

kapita!u z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

126 603

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

4 750

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

122 053

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

122 053

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozd3wczym

60 625

----

II. Zmlana Jlczby jednostek uczestnlctwa

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

130 311,574

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

8588,318

c) saldo zmian

121 723,256

2. liczba jednostek uczestnictwa narastaja.co od pocza.tku dzia!alnosci Subfunduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

130311,574

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

8 588,318

c) saldo zmian

121 723,256

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

121 723,256

Ill. Zmlana wartoscl aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

1. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na pocza.tek okresu sprawozdawczego

1 000,00.

2. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec bieza.cego okresu sprawozdawczego

1 002,71

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

2,47%

4. Minimalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

999,91

data wyceny

2013-11-25

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

1 002,71

data wyceny

2013-12-31

6. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wed!ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
data wyceny

2013-12-30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w sredniej wartoscl aktyw6w netto **

.

1 002,65

0,80%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

0,35%

2. Procentowy udzia! oplat dla Depozytariusza

0,09%

3. Procentowy udzia! oplat zwia.zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w

..

...

0,06%

Ze wzgl~du na fakt, ze Subfundusz rozpocza.! dz1a!alnosc 22 hstopada 2013 roku, prezentowana wartosc jednostkl uczestn1ctwa Jest wartosc1q nom1nalna..
•• Procentowy udzia! koszt6w Subfunduszu, w tym koszt6w pokrywanych przez Towarzystwo, w sredniej wartosci aktyw6w netto.

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zosta!y policzone w skali ca!ego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac !a.cznie z notami objasniaja.cymi i informacja. dodatkowq, kt6re stanowia. integralna. cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajatce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis pnyj(/tych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 22 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostalo sporzq_dzone zgodnie z ustawq_
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzq_dzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z
2007 r. Nr 249, poz. 1859).

b)

Sprawozdanie zostalo sporzq_dzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjq_tkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaty w tysiq_cach zlotych. Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa podana
zostala w zlotych (z dokladnosciq_ do 0,01 zl). Uczba jednostek uczestnictwa zostala pod ana z dokladnosciq_ do 0,001 sztuki.
Zasady ujmowania w ksi~gach rachunkowych operacji dotyczq_cych Subfunduszu
- Operacje dotyczq_ce Subfunduszu ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w ksi~gowych w
okresie, kt6rego dotyczq_.
Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie zawarcia
umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego oraz skladniki,
dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w najblii:szej wycenie aktyw6w
Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiq_zan.
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 wynikajq_cym 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 wynikajq_ce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty
przeptyw6w pieni~i:nych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujq_cej prowizje
mak!erskie. Skladniki lokat r.abyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach racht.:nkowych 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 stanowiq_ lokat Subfunduszu, a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
W przypadku sprzedai:y waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedai:y.
- Zobowiq_zania i nalei:nosci Subfunduszu wynikajq_ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedai:y waluty w zwiq_zku 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 zobowiq_zania i nalei:nosci Subfunduszu wynikajq_ce z zawartej transakcji mogq_
bye kompensowane w przypadku, gdy:
•
Subfundusz posiada wai:ny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiq_zar'i i nalei:nosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zobowiq_zan i nalei:nosci lub
•
jednoczesnie takie nalei:nosci wylq_czyc z ksiqg rachunkowych, a zobowiq_zanie finansowo rozliczyc.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dlui:ej nii: w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe. Za
dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kai:dym par'istwie, 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 r6i:nice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczq_ce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej sq_ wyrai:one, a taki:e w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska za!Xacona przy zbyciu sk/adnika lokat obnii:a wynik ze sprzedai:y danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wptywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq_ ,najdroi:sze sprzedaje si~ jake pierwsze", polegajq_cq_ na
przypisaniu zbytym sk/adnikom najwyi:szej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezq_cej
wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq_ wylq_cznie papiery pochodzq_ce z transakcji kupna, kt6rych dzien rozliczenia
kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedai:y. Melody tej nie stosuje si~ do skladnik6w lokat b~dq_cych
przedmiotem transakcji przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6i:nic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
lokat.
- Przyrost wartosci dlui:nych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny lokat.
Przychody z lokat obejmujq_ w szczeg61nosci dywidendy i inne udziaty w zyskach, dodatnie saldo r6i:nic kursowych powstale w
zwiq_zku z wycenq_ srodk6w pieni~i:nych, nalei:nosci oraz zobowiq_zan 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.
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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 wartos ciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq_

- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzier'l zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiq_zanych 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 zwiq_zku z wycenq_ srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiq_zar'l w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciq_gni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq_ koszty wynagrodzenia Towarzystwa, wynagrodzenie Depozytariusza za prowadzenie rejestru
aktyw6w i weryfikacj~ wyceny Aktyw6w Subfunduszu oraz inne koszty operacyjne dotyczq_ce Subfunduszu, ponoszone na rzecz
Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktyw6w Funduszu, wynagrodzenie bieglego rewidenta za
badanie i przeglq_d sprawozdar'l finansowych Subfunduszu, oplaty ponoszone na rzecz dostawcy systemu ksi~gowego,
sluzq_cego do wyceny Subfunduszu, koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji material6w informacyjnych i ogloszer'l,
w tym sprawozdar'l finansowych Subfunduszu, wynagrodzenie Agenta Transferowego, koszty uslug doradztwa zewn~trznego.
Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Koszty nielimitowane stanowiq_: prowizje i oplaty maklerskie i bankowe, w tym zwiq_zane z transakcjami kupna i sprzedai:y
papier6w wartosciowych i praw majq_tkowych oraz ich przechowywaniem, odsetki, prowizje i oplaty zwiq_zane z obslugq_ i splatq_
kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiq_zane z przekazami pocztowymi, podatki i inne
obciq_zenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne, koszty
sq_dowe i egzekucyjne zwiq_zane z dochodzeniem roszczer'l Subfunduszu. Wyzej wymienione koszty sq_ pokrywane zgodnie z
umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiq_zany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami
wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobcwiq_zan i wyr.iku z OJ:..eracji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~. a zobowiq_zania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartosc zobowiq_zar'l Subfunduszu, ustala si~ wartosc aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajq_cych na jednostk~ uczestnictwa) oraz na dzier'l sporzq_dzania
sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
1.

si~.

a zobowiq_zania Subfunduszu us tala

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 uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba i:e jest dost~pna wartosc godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majq_ce siedzib~ za granicq)
wyznacza si~- ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moi:e lokowac Subfundusz
- wedlug kurs6w dost~pnych o godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujq_cy spos6b:

a) jei:eli Dzier'l Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu Wyceny, z zastrzezeniem, ze
gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w przypadku braku
kursu zamkni~cia- innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiq_cej jego odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje
si~ ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowar'l ciqglych dost~pny o godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l ciqglych bez
si~ ostatniq_ cen~ transakcyjnq_ dost~pnq_ o godzinie 23:00.

odr~bnego

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l jednolitych przyjmuje
jednolitego.

wyznaczania kursu

si~

zamkni~cia,

zamkni~cia

przyjmuje

ostatni kurs ustalony w systemie kursu

b) jezeli Dzier'l Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen
obrot6w na danym skladniku aktyw6w jest znaczq_co niski albo na danym skladniku aktyw6w nie zawarto zadnej transakcjiwedlug ostatniego dost~pnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w
spos6b umozliwiajq_cy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 8, z
zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamkni~cia, a w
przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiq_cej jego odpowiednik, za ostatni
dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartosc z uwzgl~dnieniem istotnych zdarzer'l majq_cych wplyw na ten kurs albo
wartosc;
c) jezeli Dzier'l 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 stanowiq_cej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b umozliwiajq_cy 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 skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq_ godziwq_ jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiq_ca 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
kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
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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 - jake rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat by! notowany

3. Wartosc skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

w

nast~pujq_cy

spos6b:

a) bi?da,cych papierami wartosciowymi weksli, list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych, bon6w pieni~i:nych 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~i:nych, dopuszcza si~ wycen~ na podstawie oszacowania wartosci przez serwis
Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters, pod warunkiem ze wycena z tego i:r6dla odzwierciedla wartosc
godziwq_ instrumentu;
b) wierzytelnosci - w kwocie wymagalnej zaplaty z zachowaniem ostroznosci. Kwota wymagalnej zaplaty oznacza
nalei:nosc nominalnq_ wraz z naleznymi na dzieli wyceny odsetkami. W przypadku wierzytelnosci, dla kt6rych
oszacowano wysoki poziom niesciqgalnosci, tworzy si~ odpisy aktualizujq_ce 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, metodq_ okreslajq_cq_ stan
rozliczeli Subfunduszu i jego kontrahenta wynikajq_cych 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 ostroi:nej wyceny, biorq_c
pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji, w
szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na
podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa, lub przy zastosowaniu modelu
dostosowanego do typu opcjL 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)

dlui:nych papier6w wartosciowych zawierajq_cych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne sq_ scisle pow1q_zane z wycenianym papierem dlui:nym, wartosc jest wyznaczana przy
zastosowaniu modelu odpowiedniego dl:; danego papieru dlui:nego. Jei:eli wbudowane instrumenty pochodne r.ie sq_
scisle powiq_zane z wycenianym papierem dlui:nym, 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 wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie
jest moi:liwe 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 nii: wymienione w punktach a)-f) wiarygodnosci okreslone w pkt 8.

wedlug wartosci godziwej spelniajq_cej warunki

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartosc godziwa wynikajq_ca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzieli przeszacowania, nowo ustalonq_
skorygowanq_ cen~ nabycia.
5.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~. poczq_wszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq_ skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq_ cen~ nabycia. Na dzieli rozliczenia cena nabycia slui:y do wyliczenia skorygowanej
ceny nabycia.

6.

Zobowiq_zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiq_zaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
poczq_wszy od dnia zawarcia umowy sprzedai:y, metodq_ skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedai:y zobowiq_zania z tytulu transakcji przy
zobowiq_zaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedai:y, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq_.

7.

Aktywa oraz zobowiq_zania 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 Dzieli Wyceny.

8.

Za wiarygodnie oszacowanq_ wartosc godziwq_ uznaje

si~

wartosc wyznaczonq_ poprzez:

a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq_, niezalei:nq_ jednostk~ swiadczq_cq_ tego rodzaju uslugi, o ile
moi:liwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~i:nych zwiq_zanych 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 nier6i:niq_cego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.
d)

Wartosci szacunkowe
Sporzq_dzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przyj~cia zaloi:eli
wplywajq_cych 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 moi:liwych do zaobserwowania na
rynku oraz szeregu innych czynnik6w uwai:anych za wlasciwe w danych okolicznosciach. Stanowiq_ one podstaw~ do
oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiq_zali, kt6rych nie moi:na okreslic w jednoznaczny spos6b na podstawie
ceny pochodzq_cej z aktywnego rynku.
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Szacunki i zalozenia stanowiq_ce ich podstaw~ podlegajq_ okresowym przeglq_dom. 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 biezq_cy, jak ina przyszle okresy.
Ponizej zaprezentowano
Subfunduszu.

najistotniejsze

z

szacunk6w zastosowane

przy

sporzq_dzeniu

sprawozdania

finansowego

Sk/adniki /okat wyceniane w wartosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bq_dz 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.
Sk/adniki /okat wyceniane metodq_ zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczq_ce o utracie wartosci skladnik6w lokat.
Jezeli przeslanki takie istniejq_, dokonuje si~ odpisu aktualizujq_cego w wysokosci r6i:nicy pomi~dzy wartosciq_ bilansowq_ a
oszacowanq_ wartosciq_ biezq_cq_ oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajq_cych z danego skladnika lokat.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezq_cej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych
wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podlegajq_ regularnemu przeglq_dowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq_ parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorq_c pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2013 roku 14,46% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq_ zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny
uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq_ r6znic si~ od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny
rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w sq_ mozliwe do odzyskania.
e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okre'Sie sprawozdawczym nie wprowad7ono z;nian stosowanych zasad rachunkowosci, w tym metod ujmowania operacji,
metod wyceny oraz sposobu sporzq_dzania sprawozdania finansowego.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Naletno~ci

Warto~c na dzien
31.12.2013 r. (wtys. zl)

Subfunduszu

Z tytulu zbytych lokat

9 587

Pozostale

5

Sum a

9 592

Nota 3. Zobowi~zania Subfunduszu
Warto~c na dzien
31.12.2013 r. (w tys. zl)

Zobowil[Zania Subfunduszu
Z tytulu nabytych aktyw6w

10 737

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

735

Pozostale zobowiq_zania

41

Sum a

11 513

Nota 4. Srodki pieniQi:ne i ich ekwiwalenty
31.12.2013 r.
Struktura ~rodk6w pieniQtnych na rachunkach bankowych

Waluta

Warto~c na dzien
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Banki
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warto~c na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zl)

20 358
PLN

20 358

20 358

22.11.2013 r.-31.12.2013 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym pozlom ~rodk6w pieniQtnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia blet~tcych zobowil[Zan Subfunduszu

Waluta

Warto~c na
31.12 .. 2013 r.
w danej walucie
(wtys.)

Sredni w okresle sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieniQ!nych
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warto~c na
31.12.2013 r.
wwalucle
sprawozdanla
finansowego (w tys. zl)

12 624
PLN

12 624

12 624
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Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1. 1)

Poziom obciq_i:enia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_i:enia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajq_cym ze stopy procentowej zostal
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dlui:nym o stalym oprocentowaniu podzielonych wedlug
okresu pozostajq_cego na dzien 31 grudnia 2013 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
Do1

31.12.2013 r.
(w tys. zt)

miesi~tca

Transakcje przy zobowiq_zaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu

Od 6

Od 1

Od 3

miesi~tca do
3 miesi~cy

miesi~ydo
6 miesi~cy

miesi~cy

Od 1 roku
do 31at

do

1 roku

Powyzej
31at

Razem

10 991

-

-

-

-

-

10 991

-

-

5 250

55

32 660

-

-

-

37 965

5 250

55

32 660

-

48956

3,93%

0,04%

24,45%

-

36,65%

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa

Razem aktywa obci~tzone ryzyklem warto5ci
godziwej wynikaj~tcym ze stopy procentowej

10 991

Procentowy udzial w aktywach og61em

8,23%

-

( 1. 2) Poziom obciq_zenia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w

-

pieni~i:nych wynikajq_cym ze stopy

procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciq_i:enia aktyw6w i zobowiq_zan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~i:nych wynikajq_cym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w o charakterze dlui:nym o zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajq_ce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
Do 1

31.12.2013 r.
(wtys. zl)

miesi~tca

Transakcje przy zobowiq_zaniu Sifi drugiej strony do
odkupu, z tego o okresie do wykupu
-

Od 1

Od 3

Od 6

miesi~tca do
3 mlesl~cy

mlesl~ydo

miesi~ydo

6 miesi~cy

1 roku

Powyzej
31at

Od 1 roku
do 31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

35 345

-

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

15 310

4 005

-

-

-

-

-

-

35345

50655

-

4005

-

-

-

54660

37,93%

-

3,00%

-

-

-

40,93%

Pozostale aktywa

Razem aktywa obci~tzone ryzykiem wartojci
godzlwej wynikaj~tcym ze stopy procentowej
Procentowy udzial w aktywach og61em

19 315

-

( 2)

Ryzyko kredytowe

( 2.1)

Kwoty odzwierciedlajq_ce maksymalne obciq_zenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiq_zk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajq_ce maksymalne obciq_i:enie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat o charakterze dlui:nym.
31.12.2013 r.
Procentowy
udzial w aktywach
og61em

31.12.2013 r.
(wtys. zl)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiq_zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat o charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:

20 358

15,24%

9 592

7,18%

9 587

7,18%

10 991

8,23%

73 310

54,89%

73 310

54,89%

listy zastawne

-

-

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Par'istwa bq_dz NBP
instrumenty o charakterze dluznym

-

-

19 315

14,46%

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

Skladniki lokat o charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bq_dz gwarantowane przez Skarb Par'istwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Par'istwa bq_dz NBP
instrumenty o charakterze dluznym

Razem aktywa Subfunduszu

( 2. 2)

obci~tZone

ryzykiem kredytowym

-

-

15 310

11,46%

4 005

3,00%

133 566

100,00%

Przypadki znaczq_cej 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 dlui:ne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowiq_ powyi:ej
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5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
31.12.2013 r.
Procentowy
udzial w aktywach
og61em

31.12.2013 r.
(wtys. zl)
Dluzne papiery wartosclowe, w tym:

88 620

66,35%

Skarb Par'lstwa (RP)

73 310

54,89%

mBank Hipoteczny SA

15 310

11,46%

( 3)

Ryzyko walutowe

( 3.1)

Poziom obciq_i:enia aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciq_i:enia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jake wartose bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiq_zar'l
wyrai:onych 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
jake wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrai:onych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
Nie dotyczy.

( 4)

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zan Subfunduszu ryzykiem plynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jake ryzyko, ii: Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni~i:nych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiq_zar'l w terminach ich wymagalnosci lub tei: zbycie aktyw6w nastqpi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, ii: jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq_ bye odkupywane codziennie, jednym z zadar'l realizowanych
w ramach zarzq_dzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~i:nych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat o dui:ej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq_ si~ przejsciowo obnii:onym poziomem plynnosci. lstnieje ryzyko, ii: Subfundusz moi:e nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajq_cej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 22 listopada do 31 grudnia 2013 roku Subfundusz nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

(5)

Stosowana metoda pomiaru catkowitej ekspozycji Subfunduszu na ryzyko
Dla cel6w pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo stosuje metod~ zaangai:owania. 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 dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Nota 6. lnstrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7.Transakcje przy zobowi~zaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Wartosc na
31.12.2013 r. (wtys. zl)

Transakcje przy zobowi~tzaniu sl~ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowl~tZaniu si~ drugiej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie
Transakcje, w wyniku kt6rych
Subfundusz ryzyk

nast~puje

nast~puje

10 991

-

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie

nast~puje

przeniesienie na

-

Transakcje przy zobowi~tzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie
Transakcje, w wyniku kt6rych
drugq_ stron~ ryzyk

przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasnosci i ryzyk

nast~puje

nast~puje

przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasnosci i ryzyk

przeniesienie na drugq_ stron~ praw wlasnosci i nie

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
Nie dotyczy.

nast~puje

10 991

przeniesienie na

-
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Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
22.11.2013 r.-31.12.2013 r.
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny aktyw6w
(wtys. zl)

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

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

24

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

28

-

-

24

28

Nota 11. Koszty Subfunduszu
I.

Koszty Subfunduszu pokrywane przez Towarzystwo
Aktywa Subfunduszu obciq_zajq_
okreslone w skali roku:

nast~pujq_ce

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~dq_ce kosztami nielimitowanymi Subfunduszu opiaty zwiq_zane z transakcjami kupna i
sprzedai:y papier6w wartosciowych i praw majq_tkowych oraz ich przechowywaniem, koszty operacyjne dotyczq_ce
Subfunduszu, ponoszone na rzecz Depozytariusza na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktyw6w Funduszu,
2)

wynagrodzenie bieglego rewidenta za badanie i przeglq_d sprawozdar'l finansowych Subfunduszu - do wysokosci 30.000,00 PLN
(trzydziestu tysi~cy zlotych);

3) op!aty ponoszone na rzecz dostawcy systemu ksi~gowego, sluzq_cego do wyceny Subfunduszu, w tym z tytulu licencji na jego
ui:ytkowanie- do wysokosci 4.000,00 USD (czterech tysi~cy dolar6w amerykar'lskich) lub jej r6wnowartosci w PLN;
4) koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji material6w informacyjnych i ogloszer'l, w tym sprawozdar'l finansowych
Subfunduszu- do wysokosci 8.000,00 PLN (osmiu tysi~cy zlotych);
5) wynagrodzenie Agenta Transferowego- do wysokosci 0,15%
Subfunduszu;

(pi~lnastu

setnych procenta) sredniej Wattosci Aktyw6w Netto

6) koszty uslug doradztwa zewn~trznego (innych nii: doradztwo inwestycyjne, w szczeg61nosci koszty doradztwa prawnego i
podatkowego w zakresie prowadzonej w ramach Subfunduszu dzialalnosci inwestycyjnej) - do wysokosci 0,1% (jednej
dziesiq_tej procenta) sredniej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu;
7) koszty likwidacji Subfunduszu- do wysokosci 50.000,00 PLN (pi~cdziesiq_t tysi~cy zlotych).
Koszty wskazane powyi:ej stanowiq_ koszty limitowane Subfunduszu i sq_ pokrywane przez Subfundusz, zgodnie ze stosownymi
umowami, do lq_cznej wysokosci 0,5% (pi~ciu dziesiq_tych procenta) sredniej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu. NadwyikQ
koszt6w, ponad wskazany w niniejszy ustQpie limit, pokrywa Towarzystwo.
Wartosc w okresie
sprawozdawczym w tys. zl

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Oplaty dla depozytariusza

1

Oplaty zwiq_zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

2

Pozostale, w tym:

8

a) wynagrodzenie bieglego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego Subfunduszu

II.

3
11

Suma:

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarzq_dzanie Subfunduszem
Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada
limitowane Subfunduszu.

si~

tylko z

cz~sci

stalej. Koszty wynagrodzenia Towarzystwa stanowiq_ koszty

Towarzystwo za zarzq_dzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak nii: 1,00% (jeden procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiq_t pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci
Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, o kt6rym mowa powyi:ej, jest naliczana od podstawy spelniajq_cej wymogi § 22 ust. 2 Rozporzq_dzenia,
slui:q_cej do okreslenia wartosci Jednostek Uczestnictwa poszczeg61nych kategorii w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~
stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq_ Aktyw6w i zobowiq_zar'l Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie
uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Dzier'l Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2
Rozporzq_dzenia.
Rezerwa, o kt6rej mowa powyi:ej, jest naliczana w kai:dym Dniu Wyceny za kai:dy dzier'l roku i rozliczana jest do pi~tnastego dnia
miesiq_ca nast~pujq_cego po miesiq_cu, za kt6ry zostala naliczona. Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq_ utworzonq_
uprzednio rezerw~.
Stawki wynagrodzenia za zarzq_dzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowictZujctca na dzien bilansowy

1,00%

0,40%

Zgodnie z uchwalq_ Zarzq_du Towarzystwa nr 04/10/2013 z dnia 21 pazdziernika 2013 roku od dnia pierwszej wyceny dokonanej
na dzier'l 22 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku obowiq_zywala decyzja o obnii:eniu stawki wynagrodzenia za
zarzq_dzanie z wysokosci:
• 1 ,00% do 0,40%

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SF/0
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zl)

I

22.11.2013 r.-31.12.2013

»a
23.

* Wynagrodzenie dla Towarzystwa zostalo naliczone od dnia pierwszej wyceny, to jest od 221istopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Nota 12. Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa
Dane por6wnawcze o jednostkach uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (w zl)

Brak danych por6wnawczych z poprzednich okres6w wynika z faktu, ze Subfundusz rozpoczq_l dzialalnosc w dniu 22 listopada 2013 roku.

31.12.2013 r.
122 053
1 002,71

Roczne sprawozdanie finansowe Ark a Prestit Got6wkowy Subfundusz w Arka Prestit SF/0

lnformacja dodatkowa
A. lnformacje o znaczctcych zdarzeniach, dotyczctcych lat ubiegtych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezctCY okres
sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B. lnformacje o znaczctcych zdarzeniach, kt6re nastctPity po dniu bilansowym, a nieuwzgiQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C. Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzctdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystqpily.

D. Dokonane korekty IHQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ majcttkoW<t i finansowct, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
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 jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

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

F. lnne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptynctc na ocenQ sytuacji
majcttkowej, finansowej, wyniku z opera~ji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka Prestiz Gotowkowy
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajqcy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy konczqcy siy
31 grudnia 2013 r.

Raport uzupelniajqcy zawiera I 0 stron
Raport uzupelniajqcy
z bad ani a sprawozdania jednostkowe go
za rok obrotowy konczqcy si<;
31 grudnia 2013 r.

'0 20 14 KPMG Audyt sp6lka z ograniczon'! odpowiedzialnoSci'! sp k jest polsk'! sp61k'! komandytow'! i czlonkiem sieci KPMG
skladaj'!cej si~ z niezale.Znych sp6lek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeZone
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sub(undusz w Arka Prestiz Specialistycznym Funduszu lnwesty(:vinym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::dania jednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy sil} 31 grudnia 2013 r.
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Arka Prestiz Gotowkowy
sub(undusz w Arka Prestiz Specialistycznym Funduszu Jnwestycvinym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc::qcy si? 31 grudnia 2013 r.

1.

Cz~sc ogolna raportu

1.1.

Dane

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Presti:.?: Got6wkowy

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestiz Got6wkowy jest subfunduszem wydzie1onym w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu lnwestycyjnym Otwartym.
Arka Prestiz Got6wkowy (zwany dalej Subfunduszem) nie posiada osobowosci prawnej.
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony.

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz mo:Ze uzywac nazwy skr6conej Arka Prestiz SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
S<!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

S'!d Okrt:tgowy w W arszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5listopada2010r.
RFi578

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarz'!dzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzib'! w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papier6w Wartosciowych
i Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze
S<!d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na
dzien bilansowy:

S~dowym

S<!d Rejonowy Poznan- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S<!dowego
26 lute go 2001 r.
KRSOOOOOO 113 2
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2013 r. wchodzi1i:

1.4.

• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'!du.

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

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

Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Firma:
Adres siedziby:
Numer rejestru:
S<!d rejestrowy:
NumerNIP:

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

KPMG Audyt Sp6lka z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! sp.k. jest wpisana na list<( podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon'! przez Krajow'! Rady
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.

1.5.

Informacje o sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz'!dzone na dzien 31 grudnia 2013 r. i za okres
od 22 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku jest pierwszym rocznym sprawozdaniem
Subfund uszu.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Wa1nego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib'! w Poznaniu, przy placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada sitt zestawienie 1okat oraz bilans
sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., rachunek wyniku z operacj i oraz zestawienie zmian

4

Arka Presti± Gotowkowy
sub(umlusz w Arka PrestiZ Specialistycznym Fumluszu Inwestycyinym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc=qcy si? 31 grudnia 2013 r.

w aktywach netto za rok obrotowy koncz<j.cy sit:t tego dnia oraz noty objasniaj<j.ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
9 sierpnia 2013 r. zawart<). na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) (,ustawa o rachunkowosci"), krajowych standard6w
rewtZJI finansowej wydanych przez Krajow'! Radt:t Bieglych Rewident6w oraz
Mit:tdzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 25 listopada 2013 r. do 29listopada 2013 r. oraz od 17 lutego 2014 r.
do 28 lutego 2014 r.
Zarz<j.d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi<).g rachunkowych, sporz<j.dzenie
i rzeteln<j. prezentacjt:( sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! o rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi<j.zuj<j.cymi przepisami
prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz<j.dzenie
raportu uzupelniaj<j.cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi<j.g rachunkowych stanowi<j.cych podstawt:t jego sporz<j.dzenia.
Zarz<j.d Towarzystwa ztozyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie o rzetelnosci
1 Jasnosct
zal<j.czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wplywaj<j.cych w spos6b znacz<j.cy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok
badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz<j.d Towarzystwa zlo:Zyl wszystkie :Z<j.dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostt:(pnil nam wsze1kie dokumenty
i informacje niezbt:tdne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz<j.dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj<j.cej sit:t w siedzibie podmiotu uprawnionego.
System zarz<j.dzania ryzykiem przyjt:(ty w Towarzystwie, w tym ocena czy przyjt:(ta dla
Subfunduszu metoda wyznaczania calkowitej ekspozycji jest prawidlowa oraz zgodna z
profilem ryzyka inwestycyjnego i polityk<j. inwestycyjn<j., na podstawie art. 48 ust. 2g ustawy z
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157) stanowi
przedmiot uslugi poswiadczaj<j.cej przeprowadzanej przez bieglego rewidenta w trybie
odrt:tbnym od badania sprawozdania finansowego Subfunduszu. Do dnia wydania opinii z
badania sprawozdania finansowego Subfunduszu taka usluga poswiadczaj<j.ca nie zostala
wykonana.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj'! wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
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7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2013
zi'OOO
133 566

Aktywa

Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty
Nalei.no:lci
Transakcje przy zobowi<j.Zaniu sit; drugit.Ci ~irony do odkupu
Skladniki lokat notowane naaktywnyrn rynku. w tym
dluf:ne papierv wart!JSciowe

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku. w tym:
dhd;;Je papiery warta§ciowe

20 358
9 592
10 991
73 310
73 3!0
19 315
4 005
11513

Zobowiltzania
Aktywa retto
Kapital subfunduszu

122 053
121 853

Kapital wplacony
Kapitalw;placony

126 603
(4 750)

Dochody zatrzymane

172

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat nctto
Z.akurnulowany, nicrozdysponowany zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) warto§ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

148
24

28

Kapitalsubfunduszu i zakumulowany wynikzoperacji

122 053

Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa (zl)

121 723.256
I 00271
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2.1.2. Rachunek wyniku z operacji
22.ll.20133l.l2.20 13
zl '000

190
190

Przychody z lokat
P rzychody odsetkowe
Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Oplaty dla Depozytariusza
Oplaty zwi~ane z prowadzeniem rejestru ak.tyw6w subfunduszu
Oplaty za zezwolenia i r"jestracyjne
Koszty odsetkowe
Pozo~tale

23
6

4
4
3
13

Koszty pokrywane przez towarzystwo

ll

Koszty subfunduszu netto

42

148

Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealimwany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze :;:by cia lokat, w tyrrr
Wzm-;t/(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny lokat. w tym:
Wynik z operacji
Wynik z operaqi przypadaj:}cy

2.2.

53

52
24
28
200

najednostk~

uczestnictwa (11)

2,71

Wybrane wskazniki finansowe
31.12.2013

92 625
122 053

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)

I 002.71
121 853
200

Wynik z operacji * (zl '000)

* ::miany wyratone w stosunku rocznym
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg61owa raportu

Subfundusz posiada aktualnq dokumentacjt;: opisujqcq zasady rachunkowosci, przyjt;:te przez
Zarzqd Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowosci
i rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859)
(,Rozporzqdzenie'').
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczqcych nieprawidlowosci
dotyczqcych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usunit;:te, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjt;: skladnik6w majqtkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy o rachunkowosci oraz dokonal rozliczenia i ujt;:cia w ksit;:gachjej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania Iokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji
z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objt;:tym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, termin6w
i procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny
aktyw6w wedlug zasad okreslonych w przepisach prawa i statucie Funduszu. Przeprowadzone
badanie nie mialo na celu weryfikacji polityki inwestycyjnej Subfunduszu i dotrzymywania
strategii zarzqdzan ia jego lokatami.

9

Arka Prestii Gotowkowy
sub{undusz w Arka Prestii Specialistycznym Funduszu Inwestycyinym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy koftczqcy Sif 31 grudnia 2013 r.

3.3.

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniajqcych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie
i prawidlowo. Noty objasniajqce i informacja dodatkowa stanowiq integraln11 czysc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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·····1· ..·····;{············-·····················
Ma,daJP~a Grzesik
Bieg;ly t~vident
Nr ewid~ncyjny 12032

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyj ny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

31 marca 2014 r.
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