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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A

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

Opinia 0 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 sporZ'!dzone na dzien 31
grudnia 2012 r., pol'!czony rachunek wyniku z operacji oraz pol'!czone zestawienie zmian w
aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz'!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie i rzeteln,! prezentacjy tego
pol'!czonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw,! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0
rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. ZarZ'!d
Towarzystwa jest odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn,!, kt6r,! uznaje za niezbydn,!,
aby sporz'!dzane sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek
celowych dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci, Zarz'!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S,!
zobowi'!Zani do zapewnienia, aby pol'!czone sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 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 0 rachunkowosci, krajowych
standard6w rewizji finansowej wydanych przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz
Miydzynarodowych Standard6w Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj,! na nas obowi,!zek
postypewania 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 zaleZy od naszego os,!du, w tym oceny ryzyka wyst,!pienia istotnej
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nieprawidlowosci pol'!czonego sprawozdania finansowego na skutek celowych dzialan lub
blyd6w. Przeprowadzaj'!c oceny tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn,!
zwi¥an,! ze sporz,!dzeniem oraz rzeteln,! prezentacj,! POf'!czonego sprawozdania finansowego
w celu zaplanowania stosownych do okolicznosci procedur badania. nie zas w celu wyrazenia
opinii na temat skutecznosci dzialania kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje
r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w
dokonanych przez Zarz'!d oraz oceny og61nej prezentacj i pol'!czonego sprawozdania
finansowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowi,! wystarczaj,!C'!
odpowiedni,! podstawy do wyrazenia przez nas opinii badania.

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

Inne kwestie

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

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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OZ WOK Towarzvstwo FumilJszv Inwestvcvinvch SA
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
telelon: (+48) 6185513 22
laks: (+481618551321

OSWIADCZENIEZARZ~DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. N r 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia polqczone sprawozdanie finansowe funduszu Arka
Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku, ktore obejmuje:
I.

Wprowadzenie do polqczonego sprawozdania finansowego.

2.

Polqczone zestawienie lokat wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat funduszu
w wysokosci 2 368 738 tys. zl.

3.

Polqczony bilans funduszu sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
2 347 121 tys. zl.

4.

Polqczony rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy
dodatni wynik z operacji w wysokosci 176 565 tys. zl.

5.

Polqczone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
wykazujqce zwi~kszenie wartosci aktywow netto funduszu w wysokosci I 871 164 tys. zl.

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

Michal Zimpel

Marlena Janota

Pre es Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu
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Aleksandra Juszczyk

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi'lg rachunkowych)
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Wprowadzenie
I.

Informacje 0 Funduszu

Nazwa Funduszu

Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Arka Prestit SFIO).
Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu przepis6w
Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach inwestycyjnych.
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym
Siedziba sqdu:

Sqd

Okr~gowy

w Warszawie

VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
Data:

5 listopada 2010 r.

Numer rejestru:

RFi 578

Utworzenie Funduszu

Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty rozpoczql dzialalnosc w dniu 5 listopada 2010 roku.
Dnia 5 listopada 2010 roku zostaiy utworzone trzy subfundusze funduszu Arka Prestit SFIO, a mianowicie Subfundusz Arka
Prestit Obligacji (obecnie Arka Prestit Obligacji Skarbowych), Arka Prestit Akcji Polskich oraz Arka Prestit Akcji Srodkowej
i Wschodniej Europy.
W dniu 27 maja 2011 roku zostaiy utworzone dwa kolejne subfundusze Funduszu Arka Prestit SFIO, a mianowicie Subfundusz
Arka Prestit Globalnego Rynku Akcji (obecnie Arka Prestit Akcji Rosyjskich) oraz Arka Prestit Akcji Europejskich (obecnie
Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych).
W dniu 28 maja 2011 roku, w drodze zmiany statutu Funduszu, nastqpila zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej
nast~pujqcych

subfunduszy:

- subfundusz Arka Prestit Obligacji zmienil

nazw~

na subfundusz Arka Prestit Obligacji Skarbowych,

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

nazw~

nazw~

na subfundusz Arka Prestit Akcji Rosyjskich,

na subfundusz Arka Presti;!: Obligacji Korporacyjnych.

Szczeg6lowy opis polityki inwestycyjnej subfunduszy znajduje

si~

w punkcie II. Informacje 0 Subfunduszach Funduszu Arka

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

II.

Informacje 0 Subfunduszach Funduszu Arka Prestiz SFIO
Na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego w ramach funduszu Arka Prestit SFIO

wyodr~bnionych

Subfunduszy:
- Arka Prestit Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestit Akcji Polskich,
- Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestit Akcji Rosyjskich.
W dniu 5 listopada 2010 roku zostaiy utworzone 3 Subfundusze funduszu Arka Prestit SFIO, a mianowicie:
- Arka Prestit Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestit Akcji Polskich,
- Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
W dniu 27 maja 2011 roku zostaiy utworzone kolejne dwa Subfundusze funduszu Arka Prestit SFIO, a mianowicie:
- Arka Prestit Akcji Rosyjskich,
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- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
Subfundusze nie posiadajq osobowosci prawnej.
Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Presti! Obligacji Skarbowych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest oSiqganie przychod6w z lokat neUo Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego.
osiqgni~ty

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

2.

Doch6d

wartost Aktyw6w Subfunduszu

3.

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

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

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 par'lstwa czlonkowskie Unii Europejskiej. Udzial lokat innych niz

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

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci loka!. Fundusz nie
gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz. w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartost Aktyw6w Subfunduszu

i odpowiednio, wartost 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 szest procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu jest
lokowane w akcje oraz instrumenty 0 podobnym charakterze. Wyb6r akcji do portfela Subfunduszu

nast~puje

na

podstawie analizy fundamentalnej.
5.

Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% (szestdziesiqt szest 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 Presti! Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci loka!. Fundusz nie
gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

powi~ksza

wartost Aktyw6w Subfunduszu

i odpowiednio, wartost 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 szest procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu jest
lokowane w akcje oraz instrumenty 0 podobnym charakterze. Wyb6r akcji i instrument6w 0 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 szest procent)
swoich Aktyw6w w aktywa kraj6w regionu Srodkowej i Wschodniej Europy (z wyjqtkiem Rzeczypospolitej PolskieD, 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 Estor'lskiej, Republiki Tureckiej, Republiki Chorwacji, Federacji Rosyjskiej,
Ukrainy, Republiki Serbii, Republiki Czarnog6ry, Bosni i Hercegowiny, a takze Republiki Austrii,
b)

naleznosci wyrazone w walutach kraj6w wskazanych w pkt a),

c)

srodki

pieni~zne

na rachunkach prowadzonych w walutach kraj6w wskazanych w pkt a).

Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Presti! Obligacji Korporacyjnych

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci loka!. Fundusz nie
gwarantuje

osiqgni~cia

celu inwestycyjnego.
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2.

Doch6d

osiqgni~ty

powi~ksza

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

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 dluznym inwestujqcym w dluzne papiery wartosciowe oraz instrumenty rynku

pieni~znego

denominowane w walucie polskiej. Udzial lokat innych niz wskazane w zdaniu poprzednim nie moze przekraczac 20%
(dwudziestu procent) Aktyw6w Subfunduszu.
Opls celu inwestycyjnego, specjalizacji Arka Prestiz Akcji Rosyjskich

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci Aktyw6w Subfunduszu w wyniku wzrostu wartosci loka!. Fundusz nie
gwarantuje
2.

Doch6d

osiqgni~cia

osiqgni~ty

celu inwestycyjnego.
powi~ksza

przez Subfundusz w wyniku dokonanych inwestycji

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 globalnym inwestujqcym na rynkach akcji i lokuje co najmniej 66% (szescdziesiqt szesc
procent) swoich Aktyw6w w akcje i instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartosciowe, w tym 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, 0 kt6rych mowa wart. 83 Statutu.

5.

Subfundusz jest regionalnym subfunduszem. Co najmniej 50%

(pi~cdziesiqt

procent) aktyw6w Subfundusz

b~dzie

lokowal

wakcje oraz instrumenty finansowe 0 podobnym charakterze, bezposrednio lub posrednio poprzez jednostki uczestnictwa,
certyfikaty inwestycyjne lub tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania, 0 kt6rych mowa wart. 83
Statutu, wyemitowane przez sp61ki, dla kt6rych podstawowym obszarem prowadzenia dzialalnosci jest terytorium Rosji.
Opis stosowanych ograniczen inwestycyjnych Arka Prestiz Obligacji Skarbowych

1.

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

2.

wi~cej

Subfundusz maze lokowac nie

pieni~znego

denominowane w walucie innej niz

niz 20% (dwadziescia procent) Aktyw6w Subfunduszu.

wi~cej

niz 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 maze 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~znego

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wObec tego

podmiotu i udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie
Subfunduszu. Ograniczer'l tych nie stosuje

si~

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

do papier6w wartosciowych emitowanych,

przez Skarb Par'lstwa, Narodowy Bank Polski, par'lstwa nalezqce do OECD albo

por~czonych

mi~dzynarodowe

lub gwarantowanych

instytucje finansowe, kt6rych

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

Listy zastawne wyemitowane przez jeden 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
wi~cej

7.

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Waluta obca jednego par'lstwa lub euro nie moze stanowic

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

Subfunduszu.
8.
9.

Subfundusz moze zawierac umowy majqce za przedmiot instrumenty pochodne zgodnie z warunkami okreslonymi w Statucie.
Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty 0 lqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 20% (dwadziescia procent)
Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu, w chwili zawarcia umowy pozyczki lub kredytu.

10. Subfundusz przy dokonywaniu lokat Aktyw6w stosuje ograniczenia inwestycyjne okreslone w Ustawie dla funduszu
inwestycyjnego

zamkni~tego.
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Peine i szczeg610we informacje 0 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 (Oz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6tn. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczeri inwestycyjnych Arka Prestii: Akcji Polskich

1.

Inwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego mogq stanowic nie wi~cej niz 34%

2.

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

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.

pieni~znego,

papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie moze

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

pieni~znego

jednego emitenta,

b~dqcych

maksymalna wartosc papier6w

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 tego funduszu. Cerlyfikaty 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 tego

podmiotu i udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic Iqcznie wi~cej niz 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 nalezqce do OECO albo

mi~dzynarodowe

instytucje finansowe, kt6rych

czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jed no z panstw nalezqcych do OECO.
6.

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

7.

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

8.

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

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

9.

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

10. Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgac wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty 0 Iqcznej 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.

Peine i szczeg610we informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Akcji Polskich subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly w rozdziale
12 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku 0 funduszach
inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6in. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczeri inwestycyjnych Arka Prestii: Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
1.

Inwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego mogq stanowic nie wi~cej niz 34%
(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.

2.

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
wsp61nego inwestowania, majqcq siedzib~ za granicq.
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3.

Subfundusz nie moze 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~znego

wyemitowane przez jed en podmiot, wierzytelnosci wobec tego

podmiotu i udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic Iqcznie wi~cej niz 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 nalezqce do OECD albo mi~dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych
czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw nalezqcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden 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
wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

7. Waluta obca jednego panstwa 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 moze dokonywac Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku pieni~znego. tqczna wartosc
papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

pieni~znego,

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie moze

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

pieni~znego

jednego emitenta,

b~dqcych

maksymalna wartosc papier6w

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie

b~dzie

wyzsza niz 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, pozyczki i kredyty 0 Iqcznej 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.

Peine i szczeg610we informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestiz SFIO
zawarte zostaly w rozdziale 14 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja
2004 roku 0 funduszach inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczer'i inwestycyjnych Arka Prestii: Obligacji Korporacyjnych

1.

Subfundusz jest Subfunduszem dluznym inwestujqcym w dluzne papiery wartosciowe

oraz instrumenty rynku pieni~znego

denominowane w walucie polskiej. Udzial lokat innych niz wskazane powyzej nie moze przekraczac 20% (dwudziestu procent)
Aktyw6w Subfunduszu.
2.

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

pieni~znego,

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedaty, nie moze

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

pieni~znego

jednego emitenta,

b~dqcych

maksymalna wartosc papier6w

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie

b~dzie

wyzsza 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 mozliwe jest, iz przejsciowo wsr6d lokat Subfunduszu mogq znajdowac

4.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

si~

akcje i prawa wynikajqce z akcji.

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego

podmiotu i udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic Iqcznie wi~cej niz 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 nalezqce do OECD albo mi~dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych
czlonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z panstw nalezqcych do OECD.
5.

Listy zastawne wyemitowane przez jeden 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
wi~cej

7.

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

Waluta obca jednego panstwa lub euro nie moze stanowic wi~cej niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w
Subfunduszu.
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8.

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

9.

Subfundusz moze lokowac do 20% (dwudziestu procent) wartosci swoich Aktyw6w w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq
siedzib~

inwestowania majqcq
uczestnictwa

b~dzie

instytucj~

wsp61nego

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

nabywal Subfundusz, zgodnie z politykq inwestycyjnq, Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 66%

(szescdziesif,1ciu szesciu procent) swoich aktyw6w w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty finansowe 0 podobnym
charakterze
zamkni~tego,

10. Subfundusz nie moze nabywac certyfikat6w inwestycyjnych funduszu

zarzqdzanego przez Towarzystwo,

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

zarzqdzanego przez Towarzystwo, nie mogq stanowic

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

Subfunduszu.
11. Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgac, wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty 0 Iqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 20% (dwudziestu pro cent)
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 szczeg610we informacje 0 ograniczeniach inwestycyjnych, kt6rym podlegajq lokaty Funduszu, oraz zasady polityki
inwestycyjnej i zasady lokowania dla Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych subfundusz w Arka Prestiz SFIO zawarte zostaly
w rozdziale 13 Statutu. Ponadto Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodnie z Ustawq z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Oz. U. Nr 146, poz. 1546 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawq.
Opis stosowanych ograniczer'i 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 0 podobnym charakterze oraz jednostki uczestnictwa lub
instytucj~

certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuly uczestnictwa emitowane przez jednq
wsp61nego inwestowania majqcq siedzib~ za granicq.
2.

Co najmniej 50%

(pi~cdziesiqt

procent) aktyw6w Subfundusz

b~dzie

lokowal w akcje oraz instrumenty flnansowe 0 podobnym

charakterze, bezposrednio lub posrednio poprzez jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuly uczestnictwa
emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania wyemitowane przez sp61ki, dla kt6rych podstawowym obszarem
prowadzenia dzialalnosci jest terytorium Rosji.
3.

Inwestycje Subfunduszu w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku

pieni~znego

mogq stanowic nie

wi~cej

niz 34%

(trzydziesci cztery procent) Aktyw6w Subfunduszu.
4.

Subfundusz moze 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
inwestowania majqcq
uczestnictwa

b~dzie

(szescdziesi~ciu

siedzib~

instytucj~

wsp61nego

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

nabywal Fundusz, zgodnie z politykq inwestycyjnq, Sq zobowiqzane do lokowania co najmniej 66%

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

prawa poboru, prawa do akcji).
Subfundusz nie moze 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.
5.

Papiery wartosciowe lub instrumenty rynku

pieni~znego

wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelnosci wobec tego

podmiotu i udzialy w tym podmiocie nie mogq stanowic lqcznie
Subfunduszu. Ograniczer'l tych nie stosuje

si~

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w

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.
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

8.

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu.

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

8

wi~cej

niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w
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9.

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

10. Fundusz moze dokonywat Kr6tkiej Sprzedazy papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku
pieni~znego,

pieni~znego.

tqczna wartost

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie moze

przekroczyt 30% (trzydziestu procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu,

przy czym maksymalna wartost papier6w

papier6w wartosciowych lub instrument6w rynku

wartosciowych lub instrument6w rynku

pieni~znego

jednego emitenta,

b~dqcych

przedmiotem Kr6tkiej Sprzedazy, nie

b~dzie

wyzsza niz 20% (dwadziescia procent) wartosci Aktyw6w Subfunduszu,
11, Fundusz na rachunek Subfunduszu moze zaciqgat, wylqcznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach
zagranicznych, w rozumieniu Ustawy, pozyczki i kredyty

0

Iqcznej wysokosci nieprzekraczajqcej 20% (dwadziescia 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 0 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 0 funduszach
inwestycyjnych (Dz. U, Nr 146, poz, 1546 z p6zn, zm,), zwanej dalej Ustawq,

III. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Finna Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Siedziba i adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

61-739 Poznan, plac Wolnosci 16
Dane rejestrowe

Sp61ka wpisana do rejestru

przedsi~biorc6w

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

Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, nr KRS 0000001132,

IV. Okres sprawozdawczy i dzien bilansowy
Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2012 roku, Dane por6wnawcze obejmujq okres od
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

V. Kontynuowanie dzialalnosci przez Fundusz oraz okolicznosci wskazujctce na
zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu
Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz jego
Subfundusze w dajqcej

si~

przewidziet przyszloscL Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania

dzialalnosci Funduszu i jego Subfunduszy,

VI. Wskazanie zakresu zmian dotycZctcych liczby posiadanych przez Fundusz
Subfunduszy w okresie sprawozdawczym
Nie dotyczy,

VII. Dane identyfikujctce bieglego rewidenta
KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa
uL Chlodna 51
00-867 Warszawa
KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6lka komandytowa jest podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdan finansowych wpisanym na

list~

pod numerem 3546,
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VIII. Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je roznicujctcych
Nie dotyczy.

IX. Metodologia przygotowania polctczonego sprawozdania ftnansowego
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz SFIO sporzqdzone zostalo poprzez zsumowanie odpowiednich pozycji
sprawozdan jednostkowych Subfunduszy Arka Prestiz Obligacji Skarbowych, Arka Prestiz Akcji Polskich, Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy, Arka Prestiz Akcji Rosyjskich oraz Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych, zgodnie z § 36 ust. 1
Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859).
Od 1 stycznia 2012 roku ulegla zmianie prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund).
Wczesniej byly one prezentowane jako skladnik "Certyfikaty Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty ujmowane Sq w ramach
pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq". Dane za okres
por6wnawczy zostaly zaprezentowane po przeliczeniu do obecnych zasad prezentacji.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat- Tabela gl6wna pozycja
Skladniki lokat

Certyfikaty inwestycyjne

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

Dane por6wnawcze przed
zmianq prezentacji
Wartost wedlug wyceny na
dzien bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartost wedlug wyceny na dzien
bilansowy 31.12.2011 r.
(wtys. zl)

948

(491)

457

-

491

491
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Polllczone zestawienie lokat
1) Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

SKt.ADNIKI LOKAT

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozy1owe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

31.12.2011 r.

Wartos¢
wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtyS. zt)

Wartos¢
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Wartos¢
wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zt)

Wartos¢
wedtug ceny
nabycia
(wtyS. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

43056

51172

2,11%

73689

66832

13,93%

-

-

-

-

-

-

122

138

0,01%

-

-

-

-

3

0,00%

-

-

-

1213

1313

0,06%

2487

2312

0,48%

17445

17528

0,72%

523

528

0,11%

2193901

2298240

94,89%

380145

388146

80,89%

75

0,00%

-

-

-

Instrumenty pochodne
Udzialy w sp61kach z ograniczonq
odpowiedzial nosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

272

269

0,01%

551

457

0,10%

Ty1uly uczestnictwa emitowane przez
insty1ucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq

-

-

-

510

491

0,10%

Wierzy1elnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozy1y

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

2256009

2368738

97,80%

458 766

95,61%

Certyfikaty inwestycyjne

Suma

11

4579051
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PoIllczony bilans
(w tysiClcach ztotych)
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

2422027

479826

45542

9679

16

3973

7731

7408

4, Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

2318290

454241

- dluzne papiery wartosciowe

2260643

383869

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

50448

4525

- dluzne papiery wartosciowe

37597

4277

II. Zobowictzania

74906

3869

III. Aktywa netto

2347121

475957

IV. KapttatFunduszu

2181394

486795

1, Kapital wplacony

2990797

671025

2, Kapital wyplacony

(809403)

(184230)

V. Dochody zatrzymane

74206

(7900)

1, Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

32938

3623

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

41268

(11 523)

VI. Wzrost (spadek) wartol\ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

91521

(2938)

2347121

475957

I.Aktywa

1, Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2, Naleznosci
3, Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu

VII. Kapitat Funduszu i zakumulowany wynik z operacji

Pofqczony bilans nalezy analizowac Iqcznie z wprowadzeniem
integralnq

cz~sc

sprawozdania finansowego,

12

sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy, kt6re stanowiq
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Polllczony rachunek wyniku z operacji
(w tysictcach zfotych)
1.01.2012 r.31.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

50671

7923

2509

1339

48157

6468

3. Dodatnie saldo roznic kursowych

-

116

4. Pozostale

5

-

II. Koszty Funduszu

21356

4260

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

16002

3036

403

442

1

2

255

4

4564

715

131

61

1. Dywidendy i inne udzia/y w zyskach
2. Przychody odsetkowe

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

-

-

IV. Koszty Funduszu netto

21356

4260

V. Przychody z lokat netto

29315

3663

147250

(14708)

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

52791

(11527)

- z ty1ulu roznic kursowych

(2388)

1023

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

94459

(3181)

- z tytulu roznic kursowych

(13822)

6635

VII. Wynik z operacji

176565

(11045)

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

PoIqczony rachunek wyniku z operacji naleZy analizowac Iqcznie z wprowadzeniem i sprawozdaniami jednostkowymi Subfunduszy,
kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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PoIllczone zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysiClcach ztotych)
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

I. Zmiana wartoSci aktyw6w netto
1. Wartoge aktyw6w netio na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

475957

6807

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

176565

(11045)

a) przychody z lokat netio

29315

3663

b)zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

52791

(11527)

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

94459

(3181)

176565

(11045)

-

-

a) z przychod6w z lokat netio

-

-

b)ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

c) z przychod6w ze zbycia lokat

-

-

1694599

480195

2319772

664 425

625173

184230

6. tqczna zmiana aktyw6w neUo w okresie sprawozdawczym

1871 164

469 150

7. Wartoge aktyw6w netio na koniec okresu sprawozdawczego

2347121

475957

8. Srednia wartoge aktyw6w neUo w okresie sprawozdawczym

1 367597

217949

3. Zmiana waktywach neUo z ty1ulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Funduszu (razem), w tym:

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powif;lkszenie kapitalu z ty1ulu zbytych jednostek
uczestnictwa)
b)zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

Pofqczone zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowac Iqcznie z wprowadzeniem
Subfunduszy, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Bank Handlowy w Warszawie S.A., petni'1CY obowi<jZki depozytariusza dla Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego

("Fundusz") zarz'ldzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadz'lcego dziatalnose jako fundusz z
wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Ob1igacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich.
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

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

dane dotycz'lce stan6w aktyw6w Funduszu w szczeg61nosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pieni~znych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6W z tych aktyw6w, przedstawione

w pot'lczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku S'l zgodne ze stan em faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013 roku

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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

Otwartego

( "Fundusz") zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z
wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcj i Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

dzialajqc w zwiqzku z

~

37 ust. 1 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 Akcji Pol skich, w szczegolnosci aktyw6w
zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach papierow wartosciowych oraz pozytk6w z tych
aktywow, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu Arka Prestiz Akcji
Pol skich za okres od () 1 stycznia 2012 roku do 31 b'Tudnia 2012 roku Sq zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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

Otwartego

("Fundusz") zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z
wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych.
- Arka Prestiz Akcji Polskich.
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

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

dane dotyczqce stanow aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Akcji Rosyjskich, w szczeg61nosci
aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz
pozytk6w z tych aktyw6w. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku s,!: zgodne
ze stanem taktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

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 dzialalnos6 jako fundusz z
wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych,
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

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

dane dotyczqce stanow aktywow subfunduszu Arka Prestiz Obligacji Skarbowych, w szczeg61nosci
aktywow zapisanych na rachunkach pienittznych i rachunkach papierow wartosciowych oraz
pozytkow z tych aktywow. przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym subfunduszu
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sq
zgodne ze stan em faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

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

Otwartego

("Fundusz") zarzqdzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z
wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych.
- Arka Prestiz Akcji Polskich,
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy.
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.

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

dane dotycz'!:ce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Obligacji

Korporacyjnych.

w

szczeg61nosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach papier6w wartosciowych
oraz pozytk6w z tych aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
subfunduszu Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych za okres od 0 I~tycznia 2012 roku do 31 grudnia
2012 roku Sq zgodne ze stan em faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Warszawa. dnia 18 kwietnia 2013

OSWIADCZENIE DEPOZYT ARIUSZA

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

Otwartego

(.,Fundusz") zarz<\:dzanego przez

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i prowadzqcego dzialalnosc jako fundusz z
wydzielonymi subfunduszami:
- Arka Prestiz Obligacji Skarbowych.
- Arka Prestiz Akcji Polskich.
- Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,
- Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
- Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

dzialajqc w zwi<\:zku z § 37 Ust. 1 pkt 2 Rozporz<\:dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007
roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 249. pOZ. 1859). oswiadcza. ze:

dane dotycz<\:ce stan6w aktyw6w subfunduszu Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy. w
szczeg61nosci aktyw6w zapisanych na rachunkach

pieni~znych

i rachunkach papier6w wartosciowych

oraz pozytk6w z tych aktyw6w, przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
subfunduszu Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy za okres od 01 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku s<\: zgodne ze stanem faktycznym.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

LIST TOW ARZYSTW A
SKIEROWANY DO UCZESTNIKOW FUNDUSZU

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
Pl. Wolnosci 16. 61-139 Poznan
lelefon: 801123 8011ub [+48] 61 8851919

Szanowni Panstwo!

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

mi~dzy

innymi

szczeg&owe informacje dotyczqce po rtfe Ii inwestycyjnych subfunduszy.

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

Pieni~znej

cyklu obnizek stop procentowych. Dodatkowo

mi~dzynarodowy

rozpocz~cie

przez

Rad~

kapitat wobec bardzo niskich

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

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

si~

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

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

agencj~

Fitch temu

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

analitykow spodziewata

kolejny potwierdzita

si~

si~

pogorszenia koniunktury gospodarczej i gietdowej w 2012 roku. Po raz

teza, ze rynku nie da

si~

przewidziec w krotkim terminie.

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

Stopy zwrotu

Stopy zwrotu

w okresie

w okresie

31.12.2011 r.-

31.12.2007 r.-

31.12.2012 r.

31.12.2012 r.

Arka BZ WBK Akcji (PLN)

21,92%

(34,92)%

Arka BZ WBK Zrownowazony (PLN)

20,95%

(17,09)%

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (PLN)

18,17%

8,94%

Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (PLN)

12,89%

41,62%

subfundusze funduszu Arka BZ WBK FlO

(symbol waluty, w ktorej wyrazona jest jednostka
uczestnictwa)

www.arka.pl

Arka BZ WBK OChrony Kapitatu (PLN)

5,62%

24,97%

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (PLN)

1,37%

53,37%

Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR *)

9,51%

34,38%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (PLN)

7,92%

6,58%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR*)

16,60%

(6,62)%

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD*)

18,99%

(16,28)%

Arka BZ WBK Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (PLN)

28,20%

(25,45)%

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

38,50%

(34,68)%

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PLN)

50,08%

-

Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR*)

62,14%

-

Arka BZ WBK Energii (PLN)

(3,23)%

-

Arka BZ WBK Energii (EUR*)

4,55%

Arka BZ WBK Energii (USD*)

6,70%

-

Stopy zwrotu

subfundusze funduszu Arka Prestii: SFIO

W

(symbol waluty, w kt6rej wyrazona jest jednostka

okresie

31.12.2011 r.-

uczestnictwa)

31.12.2012 r.
21,57%

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

7,06%

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy (PLN)

31,35%

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych (PLN)

12,35%

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych (PLN)

10,56%

Podane wyniki Sq stopami zwrotu jednostki uczestnictwa Funduszu (w przypadku subfunduszy funduszu
Arka BZ WBK FlO: kategorii A) w podanych okresach, Sq oparte na danych historycznych i nie uwzgl£;1dniajq
podatku od dochod6w kapitalowych ani oplat zwiqzanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa
zgodnie z Tabe/q

Oplat dost£;1pnq na stronie www.arka.pl (Arka BZ WBK FlO) oraz na stronie

www.prestiz.arka.pl (Arka Prestit SFIO).

Fundusze nie gwarantujq osiqgni£;1cia podobnych wynikow

w przyszlosci. Stopy zwrotu Sq wyliczone na podstawie wyceny sprawozdawczej jednostek uczestnictwa na
ostatni dzien roku. Roczne stopy zwrotu Sq podane dla subfunduszy istniejqcych co najmniej 1 rok.
Subfundusze Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka BZ WBK Obligacji Plus rozpocz£;11y dzialalnosc
10.02.2012 r. i dlatego nie ma ich w powytszej tabeli. Zannualizowane stopy zwrotu tych subfunduszy od
poczqtku dzialalnosci do 31.12.2012 r. wynoszq odpowiednio 8,15% (Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych)
oraz 10,80% (Arka BZ WBK Obligacji Plus).

Zwracajq
roku

uwag~

osiqgn~a

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

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

si~

powt6rzenia takich wynik6w w roku 2013. Bardzo dobra

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

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

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

przy okazji rocznego podsumowania pragniemy Panstwa poinformowac, ze przewazajqca
zarzqdzanych przez BZ WBK TFI SA w 2012 roku

osiqgn~a

wi~kszosc

subfunduszy

wyniki zar6wno powyzej benchmarku brutto,

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

BZ WBK TFI SA zarzqdza r6wniez trzema funduszami

zamkni~tymi:

Arka BZ WBK Fundusz Rynku

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

Fundusz

zmiana wyceny certyfikatu inwestycyjnego

(symbol waluty, w kt6rej wyrazona jest certyfikat inwestycyjny)

w okresie
31.12.2011 r. - 31.12.2012 r.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ (PLN)

(23,01)%

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci 2 FIZ (PLN)

(16,48)%

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

29,82%

..

Podane wynlkl Funduszy InwestycYlnych Zamkm£;:tych Arka Sq oparte na danych hlstorycznych

I

me stanOW/q

gwarancji uzyskania podobnych wynik6w w przyszlosci. Wyniki te nie uwzgl£;:dniajq oplat an; podatk6w zwiqzanych

z uczestnictwem w Funduszach. SzczegOJowe informacje dotyczCfce Funduszy znajdujCf

si~

w odpowiednich,

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

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

zmian~

si~

obecnie w fazie wyprzedazy portfela rynku

wartosci certyfikatu inwestycyjnego Funduszu, warto zauwazyc, ze wplyw na

t~

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

wyglqdata w przypadku Arki BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomosci 2 FIZ, w przypadku kt6rego r6wniez w lipcu
2012 miata miejsce wyptata dochodu w wysokosci 4,66 zt na certyfikat. Ponadto 26 wrzesnia 2012 roku
Towarzystwo ogtosito przedtuzenie dziatalnosci Arki BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomosci FIZ. Formalnie
decyzja dotyczyta okresu 6

miesi~cy,

ale Towarzystwo uznaje za niemal pewne, ze podobnq

decyzj~

podejmie

jeszcze dwukrotnie, przedtuzajqc czas trwania Funduszu tqcznie 0 1,5 roku.

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

si~

w sprawozdaniach finansowych tych funduszy. tqczna suma

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

Do najwazniejszych zmian produktowych w 2012 roku zaliczyc nalezy poszerzenie oferty funduszu Arka BZ WBK
FlO 0 dwa subfundusze: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka BZ WBK Obligacji Plus, a takZe
o

zmian~

nazwy i polityki inwestycyjnej Arki BZ WBK Obligacji. Od 6 lutego 2012 roku subfundusz nosi

www.arka.pl
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Arka

BZ WBK Obligacji Skarbowych i formalnie jest subfunduszem obligacji skarbowych. Powyzsze zmiany wpisa/y

si~

w preferencje inwestor6w, kt6rzy w minionym roku nabywali przede wszystkim fundusze dtuzne.

Zapraszajqc Panstwa do lektury sprawozdan finansowych, chcielismy

podzi~kowac

za zaufanie, jakim nas

Panstwo obdarzyli, i zapewnic, ze doktadamy wszelkich staran, aby Fundusze przynios/y Panstwu zadowalajqce
stopy zwrotu. Pragniemy podkreslic, ze Panstwa satysfakcja z wynik6w inwestycyjnych, zwtaszcza w dtugim
okresie, jest dla nas najwazniejsza.

Zarzqd BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

Marlena Janota

Michat Zimpel

y~l~
Cztonek Zarzqdu 1

Cztonek Zarzqdu

Poznan, dnia 18 kwietnia 2013 r.

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

www.arka.pl
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RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka Prestii: Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Raport uzupelniajqcy
z badania polqczonego
sprawozdania finansowego
Rok obrotowy koncz'lcy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupelniajqcy zawiera 12 stron
Raport uzupelniaj,!cy
z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy konczqcy si y
3 1 grudnia 2012 r.

:::O!J KPMG Audyt spolka Z ograniczon'l odpowieoZialnosci'l sp k jest po!sk'l spolk'l komandytow'l i cztonkiem sieci KPMG
~ktadai'lcej Sl~ z nieza!eznvch spotek cztonkowskich stowarzyszonych z KPMG [nternational Cooperative
j"KPMG [ntemational"), podmiotem prawa szw3icarskiego \\lsze!kie prawa zastrzezone

Arka PrestiZ Specjulistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwurty
Raport tcupelniajqcy z badania polqczonego sprawozdania jinansowego
za rok obrotowy konc=qcy siif 31 grudnia 2012 r,
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Arka Prestiz Specja/istyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport lcupelniajqcy =badania polqc=onego sprawo:zdania jlnansowego
=a rok obrotowy konc=qcy si? 31 grudnia 2012 r.

1.

CZ((SC ogolna raportu

1.1.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.1.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem)
Fundusz moze uZywac naz\vy 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 rejestrmvy:

S,!d Okrygowy w Warszawie. VII Wydzial Cywilny
Rejestrowy
5 listopada 20 lOr.
RFi 578

Data:
Numer rejestru:
identyfikuj~ce

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

1.2.

Dane

1.2.1

Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa

Funduszem

Fundusz jest 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-4086-18/98-1071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwajest nieograniczony.

1.2.2

Rejestracja w Krajowym Rejestrze
S,!d rejestrowy:

Data:
Numer rejestm:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

S~dowym

S,!d R~jonowy w Poznan - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
S,!dowego
26 lutego 2001 r.
KRSOOOOOOl132
13.202.000 zl
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Arka Prestiz Specja/istycZIlY FUlldusz /llwesty<-yjIlY Otwarty
Raport uzupelniajqcy z badania polqczonego sprawozdania/inansowego
:::a rok obrotowy konc:::qcy sil! 31 grudnia 2012 r.

1.2.3 Kierownik jednostki
Funkcjy kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarz'!du.

Zgodnie z lIchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaly.

1.3.

Subfundusze

obj~te pol~czonym

sprawozdaniem finansowym

Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. nastypuj,!ce subfundusze zostaly wl'!czone do
pol'!czonego sprawozdania finansowego:
•

Arka Prestiz Akcji Pol skich,

•

Arka Prestiz Akcji Rosyjskich,

•

Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy,

•

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych,

•

Arka Prestiz Obligacji Skarbowych.

4

Arka Prestii Specja/istyczny Fundusz InwestyC}iny Otwarty
Raport tCliperniajqcy =badania polqc=onego sprawo:::dania/inansowego
=a rok obrotO"wy koncqcy si? 31 grudnia 2012 r.

1.4.

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

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

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

Firma:
Adres siedziby:
NlImer rejestru:
S'ld rejestrowy:
Numer NIP:

Bozena Graczyk
9941

podmiot uprawniony
KPMG Audyt Sp61ka z ograntczon'l odpowiedzialnosci'l
sp.k.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
S'ld Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S'ldowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp.k. jest wpisana na listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon'l przez Krajow'l Rad y
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.

1.5.

Informacje
obrotowy

0 pol~czonym

sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok

Pol'lczone sprawozdanie finansowe sporz'ldzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy kOl1cZ'lcy si y tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon'l
odpowiedzialnosci'l sp.k. i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Pol'lczone sprawozdanie tinansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dnill
26 kwietnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'lczone sprawozdanie tinansowe Arka Prestiz Specjalistycznego FlInduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w S'ldzie
Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r. Pol'lczone sprawozdanie tinansowe Arka Prestiz
Specjalistycznego FlInduszll Inwestycyjnego Otwartego ogloszone zostalo w Monitorze
Polskim B nr 2016 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdania jednostkowe subfunduszy
wydzielonych w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
ogloszone zostaly w Monitorze Polskim B nr 2016 i 2017 z dnia 11 wrzesnia 2012 r.

1.6.

Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib'l w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
pO!'lczonego sprawozdania tinansowego FlInduszu, na kt6re sklada si y wprowadzenie do
pol'lczonego sprawozdania finansowego, pol'lczone zestawienie lokat oraz pol'lczony bilans
sporz'ldzony na dzien 31 grudnia 2012 r., pol'lczony rachllnek wyniku z operacji oraz
pol'lczone zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncz'lcy si y tego dnia.
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Raport u=upelniajqcy =badania polqczonego sprawo=daniajlnansowego
=a rok obrotowy k0l1CqCY sif 31 grudnia 2012 r.

Badanie pot,!czonego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
12 lipca 2012 r., zawart'! na podstawie uchwa1y Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania pol'!czonego sprawozdania finansowego.
Badanie pol'!czonego sprawozdania tinansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdziahl 7 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow,! Rady Bieg1ych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie pol,!czonego sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie
Funduszu w okresie od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r.
do 8 marca 2013 r.
Zarz'!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie
i rzeteln,! prezentacjy pol'!czonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustaw'! 0
rachunkowosci. wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
innymi
obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa.
Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz,!dzenie
raportu uzupelniaj,!cego, odnosnie tego pol'!czonego sprawozdania finansowego oraz
prawidlowosci ksi,!g rachunkowych stanowi,!cych podstawy jego sporz,!dzenia.
Zarz'!d Towarzystwa zloty! w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal,!czonego pol'!czonego sprawozdania finansowego oraz niezaistnieniu zdarzen
wptywaj,!cych w spos6b znacz'!cy na dane wykazane w pol'!czonym sprawozdaniu
finansowym za rok badany.
W trakcie badania pol'!czonego sprawozdania finansowego Zarz'!d Towarzystwa zlotyl
wszystkie z'!dane przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam
wszelkie dokumenty i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz,!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj,!cej si y \V siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy bieg1y rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaj,! wym6g niezaleznosci od
badanego Funduszu, Subfunduszy i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieg1ych rewidentach i ich samorz,!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze pUblicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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1.7.

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

Nazwa subfunduszu

Podmiot uprawniony
do badania

Dzien
bilansowy

Arka Prestiz Akcji
Polskich

KPMG Audyt
Sp61ka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezeri

Arka Prestiz Akcji
Rosyjskich

KPMG Audyt
Sp61ka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezeri

Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej
Europy

KPMG Andyt
Sp61ka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezeri

Arka Prestiz Obligacji
Korporacyjnych

KPMG Andyt
Sp61ka z ograniczon~
odpowiedzialnosci~ sp.k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezeri

Arka Prestiz Obligacji
Skarbowych

KPMG Andyt
Sp61ka z ograniczon~
odeowiedzialnosci!l se· k.

31 grudnia 2012

bez zastrzezen
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Raport u:::upelniajqcy ::: badania polqc::onego sprawo:::dania finansowego
:::0 rok obrotowy konc:::qcy siif 31 grudnia 2012 r.

2.

Analiza finansowa Funduszu

2.1.

Ogolna analiza

2.1.1.

Pol~czony

pol~czonego

sprawozdania finansowego

bilans
31.12.2012
11 '000

31.12.20 II
zl '000

2422027
45542
16

479826
9679
3973

7731
2318290

7408
454241

2260 6-13

50448
37597

383869
.:I 525
.f277

Zobowupania
Al¢ywa netto
Kapital funduszu

74906
2347121
2181394

3869
475957
486 795

Kapita! wplacony
Kapita! wyplacony
Dochody zat~mane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartoSci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitalfunduszu i :.mkumulowany wynikz operacji

2990797
(809403)
74206
32938

671 025
(184 230)
(7900)

Al¢ywa

Srodki pieniyme i ich ekwh\ulenty
Nalemosci
Transakcje przy zolxJ\\i<)Zaniu sit; drugiej strcmy do odkupu
Skladniki lokat notovvune na akt)\'\TI)ID rynku, wtyID:
- dlu::ne papielY wart(lkio'we
Skladniki lokat ruenotov\Une na akt)VvTIym rynkLL wtym:
- dhl~le papiery warto.sciowe
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(2938)
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2.1.2.

Pol~czony

rachunek wyniku z operacji

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
P rzychod y odsetkowe
Dodatnie sal do r6znic kurso\\ych
P ozo stale

1.01.20 1231.12.2012
zl '000

1.0 L20 I 131.12.2011
zl'OOO

50671
2509
48157

7923
1339
6468
116

5
21356
16002
403

-'260
3036
442

255
4564

2
4
715

131

61

Koszty funduszu netto

21356

4260

Przychody z lokat netto

29315

3663

1472.";0
52791
(2388)

!14708l
(11527)

94459
(! 3822)

(3181)
6635

176565

(11045)

Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestracyjne
Koszty odsetkowc
Ujemne saldo r6znic kursowych
Pozostale

Zrealizowany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk!(~irata) ze zbycia lokat w tym:
-::: tyluhl r<5=nic kursow:vch
W lrosll(spadek) niezrcal izowancgo zysku/(straty) z wyccny Iok at w t)m:
-:: tyluhl nj=nic kW'sowych

Wynik z operacji
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe
31.12.2012

Lokaty (ZI '0(0)
Wartosc aktyw6w netto Funduszu (ZI '000)
KapitaI Funduszu (ZI'OOO)
Wynik Z operacji (ZI '(00)
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31.12.2011

31.12.2010

2368738
2347121

458766
475957

6248
6807

2181394
176565

486795
(II 045)

6600
207
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Fundusz posiada aktualn~ dokumentacjy OPlsUHC~ zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)

Zarz~d

(,.Rozporz~dzenie").

Przyjyte zasady rachunkowosci zostaty przedstawione w notach
stanowi~ integraln~ czysc sprawozdan jednostkowych Subfunduszy.
Sprawozdania jednostkowe Subfunduszy objyte
zostaty sporz~dzone na ten sam dzien bilansowy.

3.2.

Podstawa

sporz~dzenia pol~czonego

pol~czonym

objasniaj~cych,

kt6re

sprawozdaniem finansowym

sprawozdania finansowego

Pol~czone

sprawozdanie finansowe sporz~dzono zgodnie z wymogami okreslonymi w § 36
Zasady sporz~dzenia pol~czonego sprawozdania finansowego Funduszu
zostaty 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 aktyw6w
W zakresie objytym badaniem pol~czonego sprawozdania finansowego 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.

II

Arka Prestit Specja/istyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Raport uzupelniajqcy z badania polqczonego sprawozdania jinansO>l'ego
za rok obrotowy konc::qcy sif; 31 grudnia 2012 r.

3.4.

Wprowadzenie do pohlczonego sprawozdania finansowego
Dane zawarte we wprowadzeniu do polilczonego sprawozdania finansowego zostaly
przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidlowo. Wprowadzenie
stanowi integralnil cZysc polilczonego sprawozdania finansowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp6lka z ograniczonil odpowiedzialnosciil sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ui. Chlodna 51
00-867 Warszawa

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest za!qcznikiem do sprawozdania pO!qczonego
funduszu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Arka Prestii Obligacji Skarbowych
subfundusz w Arka Prestii Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniaj~cy zawiera 11 stron
Opinia niezaIeznego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniaj~cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy kOl1cz~cy si y
31 grudnia 2012 r.

'92013 KPMG Audyt spotka Z ograniczon'l odpowiedzialnoSci<l sp.k. jest polsk'l sp&tk'l komandytow'f i czionkiem sieei KPMG
sktadaj'lcej st~ z niezaleznych sp6tek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG lnternationa! Cooperative
("KPMG lnternational"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wsze!kie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMGAudyt

Telefon

Spolka z ograniczonlj
odpowiedzialnoscilj sp.k.

Fax

+482252811 00
+4822 528 1009
E-mail
kpmg@kpmg.pl
Internet wwwkpmgpl

ul Chlodna 51
00-867 Warszawa
Poland

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

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

0

sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zall!Czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Obligacji
Skarbowych subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistyczoym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym z siedzibl! w Pozoaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy
zestawienie lokat oraz bilans sporZl!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z
operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZl!cy siy tego dnia oraz
noty objaSniajl!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZl!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksil!g rachunkowych, sporZl!dzenie i rzetelnl! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawl! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowil!Zujl!cymi przepisami prawa. ZafZl!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzol!, kt6rl! uznaje za niezbydnl!, aby sporzl!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustawl! 0 rachunkowosci, ZarZl!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sl!
zobowil!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagaOia
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyra.zenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksil!g rachunkowych stanowil!cych podstawy
jego sporZl!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajowl! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladajl! na nas obowil!zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonalnl! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowil!ce podstawy
jego sporzl!dzenia Sl! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majl!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotycZl!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego oSl!du, w tym oceny ryzyka wystl!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzajl!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrznl! zwil!zanl! ze sporzl!dzeniem oraz
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rzetelnl! prezentacjl! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyraienia opinii na temat skutecznosci dzialania
kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje rowniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunkow dokonanych przez Zarzl!d oraz oceny ogolnej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowil! wystarczajl!cl!
odpowiednil! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Op in ia
Naszym zdaniem, zall!czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Obligacji Skarbowych
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacjy majl!tkowl! i finansowl! Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy konczl!cy siy tego dnia, zostalo sporzl!dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowil!Zujl!cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywajl!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporzl!dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksil!g rachunkowych.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczonl! odpowiedzialnoscil! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

h

fIlA

····.1···
M~k

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

BijkJj wi dent
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcyinych S.A.
pl. Wolnosci 16, 61*139 Poznan
telefon: [+48] 6185513 22
laks: [+48161 855 13 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU

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

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu w
wysokosci 2 133 215 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzieri 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
2 096 746 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 152942 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktyw6w netto subfunduszu w wysokosci I 716 668 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

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

\

Data: 18 kwietnia 2013 roku

www.arka.pl

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych
(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiqg
rachunkowych)
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Zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna
~

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

Wartosc
wedJug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zJ)

SKt.ADNIKI LOKAT
Wartosc
wedJug ceny
nabycia
(wtys. zJ)

Procentowy
udziaJw
aktywach
og6Jem

Wartosc
wedJug
wyceny na
dZien
bilansowy
(wtys. zJ)

Wartosc
wedJug ceny
nabycia
(wtys. zJ)

Procentowy
udziaJw
aktywach
og6Jem

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

2033640

2133166

98,35%

356652

364045

95,18%

Instrumenty pochodne

-

49

0,00%

-

-

-

Udzialy w sp6!kach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

"

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

2033640

2133215

98,35%

356652

364045

95,18%

Dtuzne papiery wartosciowe

Suma
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2)

Tabele uzupelniajetce

OIuine papiery
wartoSciowe

Rodzaj ryn ku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emltenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowanla

Wartosc
nominalna
jednej
obJigacji
(wz/)

Liczba

Wartosc
wedlug
ceny
nabycla
(wtys, z/)

Warto..c
wedlug
wyceny
na dzie"
biIansowy
(wtys, z/)

Procento
wy udzial
w
aktywach
ogO/em

o terminie wykupu powyzej 1 roku
Obligacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym
REPHUN 5 3/4
06/11118
(XS0369470397)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

WWry

W~gry

2018-06-11

Staly kupon
(5,75%)

4088,20

6050

24000

26387

1,22%

REPHUN 6 01111119
(XS0625368136)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

W~gry

WWry

2019-01-11

Staly kupon
(6,00%)

4088,20

4450

18519

20086

0,93%

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

WWry

W~gry

2041-03-29

Staly kupon
(7,625%)

6199,20

1500

10725

11031

0.51%

REPHUN 7 5/8

03129141
(US445545AF36)

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym
DS1019
(PL00001 05441)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2019-10-25

Staly kupon
(5,50%)

1 000,00

153650

163710

175453

8,09%

DS1020
(PLOOO0106126)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2020-10-25

Staly kupon
(5,25%)

1000,00

119100

123179

135052

6,23%

DS1021
(PLOOO0106670)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-10-25

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

101550

111465

119138

5,49%

DS1023
(PLOOO0107264)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-10-25

Staly kupon
(4,00%)

1000,00

77 300

75757

79823

3,68%

1148,87

53500

65073

70355

3,24%

IZ0823
(PLOOO0105359)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-08-25

Indeksowany
kupon
(2,75%)

OK0114
(PLOOO0106712)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2014-01-25

Zerowy
kupon
(0,00%)

1000,00

15680

14147

15188

0,70%

OK0714
(PLOOO0107009)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2014-07-25

Zerowy
kupon
(0,00%)

1000,00

4146

3785

3955

0,18%

POLAND 3 03117123
(US731011AT95)

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
Wertpapierborse

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-03-17

Staly kupon
(3,00%)

3099,60

40150

126873

124770

5,75%

POLAND 3 314
01119123
(XS0794399674 )

Aktywny rynek
nieregulowany

Frankfurter
WertpapierbOrse

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2023-01-19

Staly kupon
(3,75%)

4088,20

9700

41555

43494

2,00%

PS0416
(PLOOO0106340)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-04-25

Staly kupon
(5,00%)

1000,00

52000

53065

56807

2,62%

PS0417
(PLOOO0107058)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-04-25

Staly kupon
(4,75%)

1 000,00

83500

85738

91502

4,22%

PS0418
(PLOOO0107314)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-04-25

Staly kupon
(3,75%)

1000,00

275200

279162

289838

13,36%

PS1016
(PLOOO0106795)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2016-10-25

Staly kupon
(4,75%)

1000,00

116600

116244

124228

5,73%

WS0429
(PL00001 05391)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2029-04-25

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

65889

80192

83717

3,86%·

WS0922
(PLOOO0102646)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-23

Staly kupon
(5,75%)

1000,00

26000

27618

30930

1,43%

WZ0115
(PLOOOO106480)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2015-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

13300

13230

13677

0,63%

WZ0117
(PLOOO0106936)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

101950

102899

104 905

4,84%

WZ0118
(PLOOO0104717)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2018-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

243740

243524

250631

11,55%

WZ0121
(PLOOO0106068)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb
Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny
kupon
(5,15%)

1000,00

257550

253180

262199

12,09%

1822 505

2033640

2133166

98,35%

Surna
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Instrumenty pochodne

Rodzaj rynku

Nazwa
rynku

Emltent
(wystawca)

Kraj siedziby
emltenta
(wystawcy)

Instrument
bazowy

Llcz
ba

ProcenWartosc
Wartos.:
towy
wedlug
wedlug
udzial
wyceny na
ceny
dzierl
w
nabycla
bilansowy aktywach
(wtys. zl)
(w tys. zl)
og6lem

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Nienotowane na rynku aktywnym
FORWARD, WALUTA EUR,
2013-01-30

Nienotowane na
rynku aktywnym

Nie
dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

Iwaluta EUR
21 776200,00
EUR

1

FORWARD, WALUTA USD,
2013-01-30

Nienotowane na
ryn ku aktywnym

Nie
dotyczy

Bank Polska Kasa
OpiekiSA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
38 180 000,00
USD

1

FORWARD, WALUTA USD,
2013-02-27

Nienotowane na
rynku aktywnym

Nie
dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

waluta USD
5670000,00
USD

1

3

Surna

3)

-

(265)

(0,01)%

(1206)

(0,06)%

-

49

0,00%

-

(1422)

(0,07)%

Tabele dodatkowe

Skladniki loket naby/e od podmiotOw,

0

ktOrych mowa w art. 107 ustawy

Wartos.: wedlug wyceny
na dzierl bilansowy

Procentowy udzla/
w aktywach og6lem

(w tys. zl)
obligacje DS1019 (PLOOO0105441)

16900

0,78%

obligacje DS1020 (PL00001 06126)

53295

2,46%

obligacje DS1 021 (PLOOO0106670)

35664

1,64%

obligacje DS1 023 (PL00001 07264)

34077

1,57%

obligacje IZ0823 (PL00001 05359)

32876

1,52%

obligacje PS0417 (PLOOO0107058)

12712

0,59%

obligacje PS1016 (PLOOO0106795)

17579

0,81%

obligacje WZ0118 (PLOO001 04717)

15938

0,73%

obIi gacje WZ0121 (PLOOO0106068)

73503

3,39%

Tabela prezentuje skladniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Oepozytariuszem Subfunduszu lub
z podmiotem dominujqcym W stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc skladnika lokat. dla kt6rej drugq stronq
transakcji byl Oepozytariusz Subfunduszu lub podmiot dominujqcy W stosunku do Towarzystwa.
Na dzien 31,12.2012 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki 10k at, kt6re bylyby przedmiotem transakcji Subfunduszu
z akcjonariuszem Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzystwa lub Oepozytariusza Subfunduszu.
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Bilans
(w tysietcach ztotych, z wyjettkiem IIczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

2168957

382481

35742

8457

-

3680

-

6299

2133166

364045

2133166

364045

49

-

II. Zobowhtzania

72 211

2403

III. Aktywa netto

2096746

380078

IV. Kapltat Subfunduszu

1 935053

371327

1. Kapitai wplacony

2525731

513392

2. Kapital wyplacony

(590678)

(142065)

I. Aktywa

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

si~

drugiej strony do odkupu

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

V. Dochody zatrzymane

81036

4420

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netio

28869

3659

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

52167

761

VI. Wzrost (spadek) warto$cllokat w odnleslenlu do ceny nabycia

80657

4331

2096746

380078

1 735 018,670

353349,821

1208,49

1 075,64

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacjl

Liczba jednostek uczestnictwa
Wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
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Rachunek wyniku Z operacji
(w tysietcach ztotych, z wyjettkiem wyniku z operacji jednostkQ uczestnictwa (w zt»
1.01.2011 r.31.12.2011 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.
I. Przychody z lokat

41744

5509

1. Przychody odsetkowe

41744

5509

0

-

II. Koszty Subfunduszu

16534

1848

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

12771

1098

61

45

1

1

242

3

3459

701

2. Pozostale

2. Op/aty dla Depozytariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

4. Koszty odsetkowe
5. Ujemne saldo roznic kursowych

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

16534

1848

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

25210

3661

127732

5086

51406

761

(3498)

340

76326

4325

(9218)

1904

152942

8747

132,84

72,05

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka!, w tym:
- z tytulu roznic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytulu roznic kursowych
VII. Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

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

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego 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 tysietcach ztotych z wyjettkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt»
1.01.2011 r.31.12.2011 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.
I. Zmiana wartojci aktyw6w netto
1. Wartost aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

380078

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

152942

1254
8747

a) przychody z lokat netto

25210

3661

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

51406

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

76326

761
4325

152942

8747

-

-

3. Zmiana waktywach netto z ty1ulu 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:

1563726

370077

a) zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z ty1ulu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z ty1ulu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

2012339

512142

448613

142065

1 716668

378824

7. Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawQzdawczego

2096746

380078

8. Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

1175217

139448

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

3420 553,111

485842,873

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

2038 884,262

133742,133

c) saldo zmian

1 381 668,849

352100,740

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

3907645,065
2172 626,395

487091,954
133742,133

c) saldo zmian

1 735 018,670

353349,821

1 735018,670

353349,821

1075,64

1003,54

1 208,49

1075,64

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

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

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
III. Zmiana warto~ci aktyw6w netto na jednostk, uczestnictwa
1. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na poczqtek okresu sprawozdawczego

2. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny

5. Maksymalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
6. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym
data wyceny

12,35%

7,18%

1074,68
2012-01-05
1 208,49

1001,31
2011-01-10

2012-12-31

2011-12-27

1075,73

1 208,09

1075,55

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udziat kosztaw Subfunduszu w ~redniej warto~cl aktyw6w netto

1,41%

1,33%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,09%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,01%

0,79%
0,03%

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

Zasady ujawmania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie
z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz, U, z 2013 r, poz. 330 z p6iniejszymi zmianami) oraz
przepisami rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci
funduszy inwestycyjnych (Oz, U, z 2007 r. Nr 249, poz, 1859),
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej, Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci
aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa, podane zostaly w tysiqcach zlotych, Wartost aktyw6w netlo na jednostk~
uczestnictwa podana zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl), Liczba jednostek uczestnictwa zostala pod ana
z dokladnosCiq do 0,001 sztukL

b)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq,

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy, Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~
w najbliiszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan,
Jezeli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powyzej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych) transakcjL
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie, Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero,
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego,
w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.
Prowizja maklerska zapiacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty,
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedaiy waluty w zwiqzku
z rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy), Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
•
•

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

Przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
mogq byt kom pensowane w przypadku, gdy:
•
subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
•
subfundusz zamierza rozliczyt transakcj~ w kwocie netlo poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyt z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyt.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny 10k at wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacjL
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w
naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a lakze przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq
odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych papier6w wartosciowych
wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz
odpisy dyskonta,
pieni~znych,

Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta,
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w loka!.
Przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu
obliczany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi~kszajq
wartost aktyw6w Subfunduszu w Oniu Wyceny.
Oniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa, Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Oniu
Wyceny nie uwzgll?dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Oniu Wyceny,
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Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji nabycia lub zbycia waluty ujmuje si~
w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartose godziwa
kontraktu jest dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu. Gdy wartose godziwa kontraktu jest ujemna, kontrakt
ujmowany jest w zobowiqzaniach bilansu.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzier'l roboczy uznaje si~ dzier'l roboczy w kazdym par'lstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje te ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzar'l w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i p0Zyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz rozlicza si~ w czasie, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg610we informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i o~aty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgni~tych
przez Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez
wlasciwe organy administracji publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty
stanowiq koszty nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest
zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy
administracji publicznej. Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzier'l uj~cia tych operacji
w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu.
c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzar'l i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zObowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Oniu Wyceny (dzier'l okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartose zobowiqzar'l Subfunduszu, ustala si~ wartosc
aktyw6w netto Subfunduszu oraz wartose aktyw6w netto przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzier'l sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia
godziwej.

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci

1. Wartose godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: Iist6w zastawnych, dluznych
papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna
wartose godziwa tego prawa) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na
kt6rych moze lokowae Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero)
czasu polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

jezeli Ozier'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 Oniu Wyceny,
z zastrzezeniem, ze gdy wycena aktyw6w Subfunduszu dokonywana jest po ustaleniu w Oniu Wyceny kursu
zamkni~cia, a w przypadku braku kursu zamkni~cia - innej, ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dost~pny kurs przyjmuje si~ ten kurs albo wartose z Onia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamkni~cia przyjmuje si~ ostatni kurs zamkni~cia w systemie notowar'l ciqglych dost~pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l ciqglych bez odr~bnego wyznaczania kursu zamkni~cia
przyjmuje si~ ostatniq cen~ transakcyjnq dost~pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowar'l jednolitych przyjmuje si~ ostatni kurs ustalony
w systemie kursu jednolitego.

b)

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

c)

jezeli Ozier'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 stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej
w spos6b umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq
wartose godziwq danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje si~ wartose wyznaczonq
poprzez zastosowanie przyj~tego w uzgodnieniu z Oepozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego
dla danego skladnika loka!, zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.

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

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

b)

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

c)

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

3. Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

si~

w

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl
nast~pujqcy

spos6b:

a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
stopy procentowej;

c)

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

d)

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

e)

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

uwzgl~dnieniem

odsetek, przy zastosowaniu efektywnej

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania,
nowo ustalonq skorygowanq cen~ nabycia.
5. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, pOCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia
skorygowanej ceny nabycia.
6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metod q skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zObowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane
na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane,
i wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski na Ozien Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje

d)

si~

wartose wyznaczonq poprzez:

a)

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

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do tego modelu dane' wejsciowe
pochodzqz aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomoCq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej
na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej
i celu ekonomicznym.

Wartosci szacunkowe
Sporzqdzanie sprawozdania finansowego wymaga od Towarzystwa dokonania ocen, estymacji i przYJ~cla zalozen
wplywajqcych na stosowane zasady rachunkowosci oraz na prezentowane wartosci aktyw6w i pasyw6w oraz kwoty
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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. Stanowi q
one podstaw~ do oszacowania wartosci bilansowych aktyw6w i zobowiqzan, kt6rych nie moi:na okreslic w jednoznaczny
spos6b na podstawie ceny pochodzqcej z aktywnego rynku.
Szacunki i zaloi:enia stanowiqce ich podstaw~ podlegajq okresowym przeglqdom. Aktualizacje szacunk6w Sq
rozpoznawane w okresie, w kt6rym dokonano zmiany szacunku, jei:eli aktualizacja dotyczy tylko tego okresu, lub
w okresie, w kt6rym dokonano zmiany, i w okresach przyszlych, jesli aktualizacja wplywa zar6wno na biei:qcy, jak i na
przyszle okresy.
Ponii:ej zaprezentowano najistotniejsze z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego
Subfunduszu.
Skladniki lokat wyceniane w warlosci godziwej

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdi: przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed ui:yciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane moi:liwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo m usi
korzystac z oszacowan. Zmiany przyj~tych zaloi:en i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartoscigodziwe
skladnik6w loka!.
Skladniki lokat wyceniane metodC[ zamorlyzowanego kosztu

Na kai:dy Ozien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w
loka!. Jei:eli przeslanki takie istniejq, dokonuje si~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6i:nicy pomi~dzy wartosciq
bilansowq a oszacowanq wartosciq biei:qcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~i:nych wynikajqcych z danego
skladnika loka!.
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biei:qcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w
pieni~i:nych wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zaloi:enia wykorzystywane przy ustalaniu
poziomu utraty wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
uwag~ zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2012 roku 0,00% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny nii: na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje niepewnosc, Ii: dla takich aktyw6w
wyceny uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6i:nic si~ od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla
nich aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq moi:liwe do
odzyskania.
e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Nale;l:n~ci

Warto6t na dzien
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Subfunduszu

Warto6t na dzien
31.12.2011 r. (w tys. zt)

-

3679

Z tytulu odsetek
Suma

-

3680

Z tytulu zbytych lokat

1

Nota 3. Zobowi~nia Subfunduszu
Warto6t na dzien
31.12.2012 r. (w tys. zt)

ZObowiltZ8nia SUbfunduszu

Z tytulu nabytych aktyw6w

Warto6t na dzlen
31.12.2011 r. (wtys. zt)

42288

1612

Z tytulu transakcji przy zObowiqzaniu sifil Subfunduszu do odkupu

9212

-

Z tytutu wyceny instrument6w pochodnych

1471

244

20
10821

-

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

5692

100

Pozostale zobowiqzania, w tym:

2707

447

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu Oplaty za zarzqdzanie

1897

292

805

149

72211

2403

Z tytulu cZfilsciowego

zamkni~ia

walutowych kontrakt6w terminowych

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

- zobowiqzania publicznoprawne
Suma
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Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura srodk6w

pieni~i:nych

Wartost na dzien
bllansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

na rachunkach bankowych

Wartost na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
35742

Bankl

35742

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

35742

31.12.2011 r.
Struktura srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych

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

Waluta

WartoSt na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)
8457

Banki

8457

PLN

Bank Handlowy w Warszawie SA

8457

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pleni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieutcych zobowlltZan Subfunduszu

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

Waluta

Wartost na 31.12.2012 r.
w walucle sprawozdanla
finansowego (w tys. zt)

Sredni w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pleni~znych

20777

17156

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

17156

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

314

1284

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

754

2337

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pleni~znych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieutcych zobowiltZSn Subfunduszu

Wartost na
31.12.2011 r.
w daneJ walucle
(wtys.)

Waluta

Wartost na 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych

4444

4138

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

4138

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

18

80

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

66

226

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

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

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Do 1 mlesillca

Od 1 miesillca Od 3 miesl~cy Od 6 miesi~cy
do 1 roku
d03miesi~y d06miesl~y

Od 1 roku do
31at

Powyzej
31at

Razem

Transakcje przy zobowiqzaniu
sifil drugiej strony do odkupu, z
tego 0 okresie do wykupu

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki 10k at notowane na
aktywnym rynku

-

-

-

-

19143

1412256

1431399

Skladniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pozostale aktywa

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcillzone
ryzyklem wartosci godziwej
wynikajllcym ze stopy
procentowej

-

-

-

-

19143

1412256

1431399

Procentowy udziat w
aktywach og6tem

-

-

-

-

0,88%

65,12%

66,00%
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31.12.2011 r.
(w tys.zt)

Od 1 roku do
31at

Od 1 miesillca Od 3 mieslQcy Od 6 mleslQcy
do 1 roku
do 3 miesiQcy do 6 miesiQCY

Do 1 miesillC8

Transakcje przy zobowiqzaniu
siE; drugiej strony do odkupu, z
tego 0 okresie do wykupu

6299

Sktadniki lokat notowane na
aktywnym rynku

1043

Sktadniki IOkat nienotowane
na aktywnym rynku
Pozostale aktywa

Powyzej
31at

Razem

-

-

-

-

6299

-

-

55768

60758

130446

248 015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obciltZ0ne
ryzykiem wartosci godzlwej
wynikajllcym ze stopy
procentowej

7342

-

-

55768

60758

130446

254 314

Procentowy udziat w
aktywach og6tem

1,92%

-

-

14,58%

15,89%

34,10%

66,49%

(1.2)

-

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

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Do 1 miesillca

Transakcje przy zobowiqzaniu
si~ drugiej strony do odkupu, z
tego 0 okresie do wykupu

Od 1 roku do
31at

Od 1 miesillca Od 3 mleslQcy Od 6 miesiQcy
do 1 roku
do 3 miesiQcy do 6 miesiQCY

POwyZej
31at

Razem

-

-

-

-

-

-

-

Skladniki 10kat notowane na
aktywnym rynku

701 767

-

-

-

-

-

701 767

Skladniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

-

-

-

-

-

-

Pozostate aktywa

-

-

-

-

-

-

-

Razem aktywa obcillzone
ryzykiem wartosci godziwej
wynlkajllcym ze stopy
procentowej

701767

-

-

-

-

-

701 767

Procentowy udzlat w
aktywach og6tem

32,35%

-

-

-

-

-

32,35%

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

Do 1 miesillca

Transakcje przy zobowiqzaniu
sifil drugiej strony do odkupu, z
tego 0 okresie do wykupu

Od 1 miesillca Od 3 miesiQcy Od 6 miesiQcy
do 1 roku
do 3 mlesiQCY do 6 mieslQCY

-

-

-

-

-

-

116030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116030

-

-

-

-

30,34%

Skladniki lokat notowane na
aktywnym rynku

116030

-

Skladniki lokat nienotowane
na aktywnym rynku

-

Pozostale aktywa

-

Procentowy udzlat w
aktywach og6tem

30,34%

Razem

-

-

116030

Powyzej
31at

-

-

Razem aktywa obcillZone
ryzyklem wartoSci godziwej
wynikajllcym ze stopy
procentowej

Od 1 roku do
31at

-

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqi:enie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen),
w podziale na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqi:enie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dlui:nym.
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31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pienifilzne i ich ekwiwalenty

1,65%

8457

2,21%

-

3680

0,96%

3679

0,96%

6299

1,65%

2133166

98,35%

364045

95,18%

2075662

95,69%

364045

95,18%

-

-

-

-

57504

2,66%

-

-

2168908

100,00%

382481

100,00%

naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obcilt!one ryzykiem kredytowym

(2.2)

(wtys. zt)

-

Transakcje przy zObOwiqzaniu sifil drugiej strony do Odkupu
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez Skarb
Paristwa lub NBP

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.

35742

Naleznosci, w tym:

Skladniki IOkat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku, w tym:

31.12.2011 r.

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.

Przypadki znaczqcej 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 diuzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego
papiery stanowiq powyzej 5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Dluzne paplery wart~clowe, w tym:

2075662

95,69%

364045

Skarb Paristwa (RP)

2075662

95,69%

364045

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

=

95,18%
95,18%

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

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Razem aktywa Subfunduszu obcllt!one ryzykiem walutowym
Zobowl~nla

(3.2)

(wtys. zt)

-

-

-

225768

10,41%

17977

4,70%

225768

10,41%

17977

4,70%

225768

10,41%

17977

4,70%

-

-

-

-

Naleznosci

dluzne papiery warlosciowe

Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.

-

Srodki pienifilzne i ich ekwiwalenty

Sktadniki 10k at notowane na aktywnym rynku, w tym:

31.12.2011 r.

Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.

obcllt!one ryzyklem walutowym

Wskazanie przypadk6w znaCZqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej lokat) zostala
zaprezentowana jako wartosc bilansowa poszczegolnych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych, w rozbiciu na
poszczegolne waluty.

31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
31.12.2011 r.
(Wtys. zt)

Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

Dluzne paplery warto6clowe

EUR

89967

4,15%

-

-

USD

135801

6,26%

17977

4,70%

( 4)

Poziom obciClzenia aktyw6w i zobowiClzal'i Subfunduszu ryzykiem pJynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowac dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
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Z uwagi na fakt, it jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadar'l realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~tnych oraz
codzienne monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 dutej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnitonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, it Subfundusz mote nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terrninie tych skladnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym kor'lczqcym si~ 31 grudnia 2011 roku Subfundusz
nie zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Cel otwarcia
pozycji

Wartosc
otwartej
pozycji
(wtys.
zI)

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

49

17 732

2013-02-27

kr6tka

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

(265)

89066

2013-01-30

kr6tka

forward

Zabezpieczenie przed
ryzykiem
walutowym

(1206)

117 526

2013-01-30

Typ
zaj'ltej
pozycji

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

FORWARD, WALUTA
USD,2013-02-27

kr6tka

FORWARD, WALUTA
EUR,2013-01-30

FORWARD, WALUTA
USD,2013-01-30

Instrumenty pochodne

Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu

Wartosc
przyszlych
strumieni
pieniQtnych
(wtys. zl)

Terminy
przysz/ych
strumieni
pieniQtnych

Kwota ~dllCa
podstawlt
przyszlych
p/atnosci

5670000,00
USD

21 776200,00
EUR

38180000,00
USD

Tennln
zapadalnosci
(WYgaSniflCia)
instrumentu
pochodnego

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

2013-02-27

2013-02-27

2013-01-30

2013-01-30

2013-01-30

2013-01-30

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
Warto6t na
31.12.2011 r.
(wtys. zt

Warto6t na
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Transakcje przy zobowlll,Zanlu sl, Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowill,Zanlu sl, druglej strony do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych nastfilpuje przeniesienie na Subfundusz praw w!asnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nie nastfilpuje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nastfilpuje przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i nie nastfilpuje
przeniesienie na Subfundusz ryzyk

Transakcje przy zobowill,Z8nlu sl, Subfunduszu do odkupu, w tym:
Transakcje, w wyniku kt6rych nastfilpuje przeniesienie na drugq stronfil praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nie nastfilpuje przeniesienie na drugq stronfil praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nastfilpuje przeniesienie na drugq stronfil praw wlasnosci i nie nastfilpuje
przeniesienie na drugq stronfil ryzyk

-

6299

-

6299

-

9212

-

-

-

9212

-

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.

Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pienlQine I Ich ekwiwalenty

PLN
PLN

Warto6t na dzien
bllansowy
w danej walucle
(wtys.)

Warto6t na dzien
bllansowy w walucle
sprawozdanla
finansowego
(wtys. zt)

2168957
35742
35742

35742

Naletn06ci

PLN

Transakcje przy zobowill,Zanlu sl, druglej strony do odkupu

PLN

-

Skladnlkl lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

2133 166

PLN

1 907398

1 907398
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Waluta

Walutowa struktura pozycjl bllansu

Sktadnlki lokat nlenotowane na aktywnym rynku

Wartost na dzien
bllansowy w walucie
sprawozdanla
flnansowego
(wtys. zt)

Wartost na dzien
bilansowy
w danej walucie
(wtys.)

EUR

22007

89967

USD

43812

135801

PLN

49

PLN

49

49

72211

PLN

ZobowlltZanla

PLN

72211

72 211

31.12.2011 r.

Waluta

Walutowa struktura pozycjl bilansu

Wartost na dzlen
bilansowy w walucle
sprawozdania
finansowego
(wtys. zt)

Wartost na dzlen
bllansowy
w danej walucle
(wtys.)

Aktywa

PLN

382481

Srodkl pleniQtne I Ich ekwlwalenty

PLN

8457

Naletnoscl

PLN

PLN

8457

8457

3680

PLN

3680

3680

Transakcje przy zobowiltZanlu slQ druglej strony do odkupu

PLN

6299

Sktadnlkl lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

364045

PLN

346068

346068

USD

5260

17977

2403

PLN

ZobowiltZ8nla

PLN

2403

2403

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Oodatnie i ujemne r6tnlce kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Ujemne r6tnlce kursowe

Oodatnle r6tnice kursowe

Sktadnikllokat

Niezrealizowane

Zreallzowane

-

-

Dluzne papiery wartosciowe
Sum a

Nlezreallzowane

Zrealizowane
3498

9218

3498

9218

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Oodatnie I ujemne r6tnlce kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Ujemne rMnlce kursowe

Oodatnle r6tnlce kursowe

Sktadnlkllokat

Nlezreallzowane

Zreallzowane
Dluzne papiery wartosciowe

340

1904

Suma

340

1904

Srednl kurs walut obcych wyllczany przez NBP na dzlen bilansowy

Zrealizowane

Nlezreallzowane

-

Waluta

Kurs w stosunku do zt

Dolar amerykar'iski

3,0996

USD

EurO

4,0882

EUR

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Zreallzowany i nlezreallzowany zysk (strata) ze zbycla lokat

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

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

30450

77503

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

20956

(1177)

Suma

51406

76326
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1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Zrealizowany I niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

Wartost zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

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

1852

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Suma

4569

(1091)

(244)

761

4325

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pOkrywa koszt6w Subfunduszu. Calose wynagrodzenia Towarzystwa sklada sifil tylko z CZfilsci stalej.
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)

CZfilse stala wynagrodzenia

12771

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

1098

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w tycie zmiana statutu Funduszu Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka Prestit Obligacji Skarbowych.

w zakresie zasad naliczania i tworzenia rezerwy na
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

Zgodnie z art. 97 us!. 5 Statutu Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej
przez Towarzystwo, nie wi~kszej jednak nit 1,50% Geden i pi~c dziesiqtych procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta
szesCdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Zgodnie z art. 97 us!. 6 Statutu rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa wart. 97 us!. 5, naliczana byla w katdym Dniu Wyceny,
za katdy dzien roku od wartosci Aktyw6w Subfunduszu z danego Dnia Wyceny i rozliczana byla do pi~tnastego dnia miesiqca
nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.

Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
Zgodnie z art. 97 us!. 5 Statutu Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez
Towarzystwo, nie wi~kszej jednak nit 1,50% Geden i pi~c dziesiqtych procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta
szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Zgodnie z art. 97 us!. 6 Statutu rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa wart. 97 us!. 5, jest naliczana od podstawy spelniajqcej
wymogi wskazane w § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia, slutqcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu
Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi r6tnica pomi~dzy wartosciqAktyw6w i zobowiqzan 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 us!. 2 Rozporzqdzenia.

Rezerwa, 0 kt6rej mowa powytej jest naliczana w katdym Dniu Wyceny za katdy dzien roku, wedlug stawki okreslonej wart. 97
us!. 5 i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:

Stawka statutowa

Stawka obowictZujl:\ca na dzien bilansowy

1,50%

1,10%

Zgodnie z uchwalq Zarzqdu Towarzystwa nr 14/05/2012 z dnia 21 maja 2012 roku od wyceny dokonanej na dzien 25 maja 2012
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku obowiqzywala decyzja 0 obniteniu stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie
z wysokosci:
•

1,50% do 1,10%

Zgodnie z uchwalq Zarzqdu Towarzystwa nr 18/12/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w okresie rozpoczynajqcym si~ od dnia
1 stycznia 2013 roku do odwolania obowiqzuje obnitona stawka za zarzqdzania w wysokosci 1,40%.
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Nota 12. Dane porownawcze
Dane por6wnawcze

0

0

jednostkach uczestnictwa

jednostkach uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozd awczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
(wzl)

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

2096746

380078

1254

1 208,49

1 075,64

1 003,54
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znacz"cych zdarzeniach, dotycz"cych lat ubieglych, uj,tych w sprawozdaniu finansowym za biez"cy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpHy.

B.

Informacje 0 znacz"cych zdarzeniach, kt6re
finansowym

nas~Hy

pO dniu bilansowym, a nieuwzgl,dnionych w sprawozdaniu

Nie wystqpily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic
i por6wnywalnych danych finansowych
finansowymi

pomi,dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
a uprzednio sporz"dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty bt,d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywofanych tym skutk6w finansowych
na sytuacj, maJ"tkow" i finansow,," plynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia si~ transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E.

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

F.

Inne informacje nii wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplyn"c na ocen,
sytuacji maj"tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka PrestiZ Obligacji Skarbowych
subfundusz w Arka Prestii: Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniaj qCY
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 f.

Raport uzupelniaj,!cy zawiera 11 stron
Raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdaniajednostkowego
za fok obrotowy kOl1cZ'!CY si y
31 grudnia2012 f.
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Arka Prestit. Obligacji Skarbowych subfundusz w Arka Prest;:; Specja/istycznym Funduszu /nwestyc}jnym Otwartym
Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy kO/iczqcy sir 31 grudnia 2012 r.

1.

Cz~sc

1.1.

Dane

ogolna raportu

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 Inwestycyjnym 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 Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej Arka Prestiz SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sqd Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi 578

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

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

S~dowym

S,!d rejestrowy:

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

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 200 I r.
KRSOOOOOOl132
13.202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarz,!du,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarz,!du,

• Pan Michal Zimpel

- Czionek Zarz'!du.

Zgodnie z uchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaly.

1.4.

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

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy 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,!d rejestrowy:
NumerNIP:

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

KPMG Audyt Spolka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon,! przez Krajow,! Rady
Bieglych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz'!dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy koncz'!cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp61ka z ograniczon,!
odpowiedzialnosci,! sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.

Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zatwierdzone w dniu
26 kwietnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol'!czone sprawozdanie tinansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo ziozone w S,!dzie
Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r. Pol'!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego ogloszone zostalo w Monitorze
Polskim B nr 2016 z dnia II wrzdnia 2012 r., a sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz
Obligacji Skarbowych w Monitorze Polskim B nr 2016 z dnia II wrzesnia 2012 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib,! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporz'!dzony na dzien 3 I grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy koncz'!cy siy tego dnia oraz noty objasniaj,!ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umow'! z dnia
12 lipca 2012 r., zawart'! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajo\Vych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajow,! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 261istopada2012 r. do 30 listopada2012 r. oraz od 261utego 2013 r. do 8 marca2013 r.
Zarz'!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi,!g rachunkowych, sporz,!dzenie
i rzeteln'! prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw'! 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi,!zuj,!cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zlotyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych
w spos6b znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlotyl wszystkie zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i inforrnacje 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 sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Og61na analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki pienir;zne i ich ekwiwalenty

NaleznoSci
Transakcje przy zobowi'lzaniu sir; drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

- dht:::ne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktY',vnym rynku
Zobowilrmnia
Aktywa netto
Kapital subfunduszu

KapitaI wplacony
KapitaI wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany_ nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapita/ subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

31.12.2012
zf '000

31.12.2011

2168957
35742

382 481
8457
3680
6299
364 045

2 133 166
2133 166
49
72211
2096746
1935053
2525731
(590678)
81036
28869
52167
80657
2096746
1 735018.670
1208.49

Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc akt)w6w netto na jednost~ uczestnictwa (z/)

7

zl'OOO

36-+ O.f.5

2403
380078
371327
513 392
(142065)
4420
3659
761
4331
380 078
353349.821
1 075.64
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.201231.12.2012
zt '000

1.01.20 11·
31.12.2011
zl'OOO

Przychody z lokat
Przychody oclsetkowe

41744
41744

5509
5509

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie d1a to warzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Oplaty za zezwolenia i rejestrac):ine
Koszty oclsetkowe
Ujernne saldor6znic kursowych

16534
12771
61
I
242
3459

1848
1098
45

Koszty subfunduszu netto

16534

1848

Przychody z lokat netto

25210

3661

Zrealizowany i niezrealizowany zysk/(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat w tyrn:
-:: tytl/hl r6::nic kursowych
Wzrostl(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny I ok at w tyrn:
-:: (vntlu r6::nic kursowych

127732
51406
(3./98)
76326
(9218)

5086
761

Wynik z operacji

152942

8747

132.84

72.05

Wynik z operacji przypadajllcy na jednostk£ uczestnictwa (zl)

8

3
701

3./0

4325
190./
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Raport u::upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy k0l1CqCY sif} 31 grudnia 2012 r.

2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl'OOO)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '(00)
W:nik z operacji (zl '(00)
Pro cent ow a zmiana wartoSci aktywow netto najednostky uczestnictwa
*::miana wyraZona w stosunku roc::nym

9

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

2133215
2096 746
1208,49
1935053
152942
12,35%

364045
380078

1209
1254

1075.64
371327
8747
7.18"10

1 003. 54
1250
4
2.27%*
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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. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz,!dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
( "Rozporz'!dzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz'!cych nieprawidlowosci
dotycz,!cych systemu rachunkowosci, kt6re nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnik6w maj,!tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygach jej wynik6w.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktywow
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, 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

sprawozdania

do

Dane zawarte w notach objasniaj'lcych i infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj'lce i infonnacja dodatkowa stanowi'l integraln'l CZySC
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Spolka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa
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M~gdal¢la

BoZena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Grzesik

Bi~gly fe~ident

Nr ewiMncyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego
funduszu Arka Prestii: Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
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Arka Prestiz Akcji Polskich
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

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

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupehliaj'tcy zawiera 11 stron
Opinia niezaiemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupehliaj'tcy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncZ'tcy siC(
31 grudnia 2012 r.

1)

2013 KPMG Audyt spotka Z ograniczonC! odpowiedzialnoSciC! sp.k jest polskC! spotkC! komandytow,! i czlonkiem sieei KPMG
skladaj,!cej si~ z niezaleznych spotek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiOiem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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KPMGAudyt
Sp61ka z ograniczonl!
odpowiedzialnoscil! sp.k.
ul Chtodna 51
00~867 Warszawa
Poland

+4822 52811 00
+48 22 528 10 09
E,mail
kpmg@kpmgpl
Internet www.kpmg.pl

Telefon
Fax

OPINIA NlEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Opinia 0 sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zal~czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Akcji
Polskich subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z
siedzib~ w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy zestawienie
lokat oraz bilans spor~dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz
zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy konc~cy siy tego dnia oraz noty
objasniaj~ce i informacja dodatkowa.
Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zarz~d

BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, spor~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzdnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Zar~d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn~, kt6r~ uznaje za niezbydn~ aby spor~dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw~ 0 rachunkowosci, Zarz~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
zobowi~ni
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.
Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyraZenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego spor~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdziaru 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego spor~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowod6w badania
kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn~ zwi~zan~ ze spor~dzeniem oraz
dotycz~cych
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rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz~d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
odpowiedni~ podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

stanowi~ wystarczaj~c~

Opinia
Naszym zdaniem, zat~czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Akcji Polskich
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacjy maj~tkow~ i tinansow~ Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy koncz~cy siy tego dnia, zostalo sporz~dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obO\,yi~zuj~cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0 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 Sp61ka z
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

ograniczon~ odpowiedzialnosci~
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BZ WBK Towarzvstwo funduszv Inwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
telelon: [+48J 6185513 22
faks: [+48J 6185513 21

OSWIADCZENIE ZARZt\DU

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

Zestawienie lokat wedrug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu w
wysokosci 32 251 tys. zt

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokoSci
33 273 tys. zt

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 6 360 tys. zt

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokoSci 10 398 tys. zt

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

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

Michal Zimpel

Pre es Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
~\~~ Sprawozdawczosci
!
Funduszy Inwestycyjnych

l

Zlonek Zarzqdu

1\

,

\ i

,,

(osoba odpowiedzialna za
prowadzen ie ksiljg
rachunkowych)

Data: 18 kwietnia 2013 roku

-

www.arka.pl •

-

-

-

-

-

- - - IIImmllll.Be 1••II.lMm,jlle AIGII. -
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Zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna

31.12.2012 r.

Sktadnlki lokat

Warto{s¢
wedtug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. zt)

Warto{s¢
wedtug ceny
nabycla
(wtys.zt)

Akcje

31.12.2011 r.
Warto{s¢
wedJug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. zt)

Warto{s¢
wedtug ceny
nabycia
(wtys. zt)

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

28229

32110

94,32%

47570

-

-

-

-

Prawa do akcji

122

138

0,40%

-

-

prawa poboru

-

3

0,01%

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

~

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dlukne papiery wartosciowe

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

Udzialy w sp6!kach z ograniczonq
odpowiedzial nosciq

-

-

-

Jednostki uczestniclwa

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

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

-

Wierzytelnosci

Warranty subskrypcyjne

42817

~

-

96,74%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

28351

32251

94,73%

47570

42817

96,74%

Suma

~

-
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2)

Tabele

uzupEKniaj~ce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Llczba

WartoSc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

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

Procentowy
udzia/
waktywach
og6/em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
ALlOR BANK SA (PLALIOROO045)

Aktywny rynek
regulowany

ASBISC ENTERPRISES PLC
(CY1000031710)

Aktywny rynek
regulowany

ASTARTA HOLDING NV
(NLOOO0686509)

Aktywny rynek
regulowany

BENEFIT SYSTEM SA
(PLBNFTSOO018)

Aktywny rynek
regulowany

CCC SA (PLCCCOOOO016)

Aktywny rynek
regulowany

CIECH SA (PLCIECHOO018)

Aktywny rynek
regulowany

COLIAN SA (PLJTRZNOOO11)

Aktywny rynek
regulowany

COMARCH SA (PLCOMAROO012)

Aktywny rynek
regulowany

ELEKTROCIEPLOWNIA BE;DZIN SA
(PLECBDZOO013)

Aktywny rynek
regulowany

ENEA SA (PLENEAOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP
NV (NL0009604859)

Aktywny rynek
regulowany

GETIN NOBLE BANK SA
(PLGETBK00012)

Aktywny rynek
regulowany

HAWE SA (PLVENTSOO019)

Aktywny rynek
regulowany

ING BANK SU\SKI SA (PLBSKOOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

INTEGERPL SA (PLINTEGOO011)

Aktywny rynek
regulowany

JASTRZE;BSKA SP6LKA WE;GLOWA
SA (PLJSWOOOOO15)

Aktywny rynek
regulowany

K2 INTERNET SA (PLK2ITROO010)

Aktywny rynek
regulowany

KERNEL HOLDING SA (LU0327357389)

Aktywny rynek
regulowany

KGHM POLSKA MIEDZ SA
(PLKGHMOO0017)

Aktywny rynek
regulowany

KRUK S.A. (PLKRKOOOO010)

Aktywny rynek
regulowany

LPP SA (PLLPPOOOOO11)

Aktywny rynek
regulowany

LUBELSKI WE;GIEL "BOGDANKA" SA
(PLLWBGDOO016)

Aktywny rynek
regulowany

MILKILAND N.V. (NLOO09508712)

Aktywny rynek
regulowany

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(PLMSTWSOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

NARODOWY FUNDUSZ
INWESTYCY JNY MIDAS SA
(PLNFI0900014)

Aktywny rynek
regulowany

NETIA SA (PLNETIAOO014)

Aktywny rynek
regulowany

OPONEO.PL SA (PLOPNPLOO013)

Aktywny rynek
regulowany

ORBIS SA (PLORBISOO014)

Aktywny rynek
regulowany

ORZEL BIALY SA (PLORZBLOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Prague Stock
Exchange
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gieida Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

4809

146699

282

301

0,89%

Cypr

374

422

1,24%

77

62

0,18%

1135

Ukraina

1629

Rzeczpospolita
Polska

253

375

1,10%

11386

Rzeczpospolita
Polska

657

831

2,44%

50535

Rzeczpospolita
Polska

1057

1122

3,30%

110135

Rzeczpospolita
Polska

235

240

0,71%

9045

Rzeczpospolita
Polska

542

665

1,95%

22227

Rzeczpospolita
Polska

849

552

1,62%

14283

Rzeczpospolita
Polska

222

225

0,66%

18973

Holandia

292

263

0,77%

314827

Rzeczpospolita
Polska

535

564

1,66%

95507

Rzeczpospolita
Polska

382

363

1,07%

6422

Rzeczpospolita
Polska

511

584

1,72%

6033

Rzeczpospolita
Polska

655

1113

3,27%

3697

Rzeczpospolita
Polska

340

342

1,00%

36 531

Rzeczpospolita
Polska

700

621

1,82%

Luksemburg

560

638

1,87%

9562

17419

Rzeczpospolita
Polska

2931

3310

9,72%

10894

Rzeczpospolita
Polska

451

480

1,41%

22

Rzeczpospolita
Polska

87

100

0,29%

5898

Rzeczpospolita
Polska

574

802

2,36%

Holandia

171

216

0,63%

9683

Rzeczpospolita
Polska

124

122

0,36%

500685

Rzeczpospolita
Polska

347

325

0,96%

42745

Rzeczpospolita
Polska

191

183

0,54%

30495

Rzeczpospolita
Polska

297

213

0,63%

8009

Rzeczpospolita
Polska

295

304

0,89%

15784

Rzeczpospolita
Polska

338

249

0,73%

14879

4

Rzeczpospolita
Polska
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F

Rodzaj rynku

I

Nazwa rynku

Liczba

Kraj sledzlby
emitenta

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(w tys. z/)

Wartosc
wedlug ceny
nabycla
(wtys. z/)

I

POliMEX·MOSTOSTAL SA
(PLMSTSDOOO19)

Aktywny rynek
regulowany

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
SA (PLPKNOOOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GAZOWNICTWO SA (PLPGNIGOOO14)

Aktywny rynek
regulowany

POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI SA (PLPKOOOOOO16)

Aktywny rynek
regulowany

POWSZECHNY ZAKtAD UBEZPIECZEN
SA (PLPZUOOOOOll)

Aktywny rynek
regulowany

RADPOL SA (PLRDPOLOO010)

Aktywny rynek
regulowany

RAFAKO S.A (PLRAFAKOOO18)

Aktywny rynek
regulowany

SILVANO FASHION GROUP AS.
(EE31 00001751)

Aktywny rynek
regulowany

STALPROFIL SA (PLSTLPFOOO12)

Aktywny rynek
regulowany

TAURON POLSKA ENERGIA SA
(PLTAURNOOOll)

Aktywny rynek
regulowany

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A
(PLTLKPLOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

WAWEL SA (PLWAWELOOO13)

Aktywny rynek
regulowany

ZESPOt ELEKTROWNI PI\TNOWADAMOW·KONIN SA (PLZEPAKOOO12)

Aktywny rynek
regulowany

ZETKAMA SA (PLZTKMAOOO17)

Aktywny rynek
regulowany

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gie!da Papler6w
Wartosciowych w
Warszawie S.A
Gie!da Papierew
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierew
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierew
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierew
Wartosciowych w
Warszawie SA
Tallin Stock
Exchange
Gie!da Papierew
Wartosclowych w
Warszawie SA
Gie!da Papierow
Wartosclowych w
Warszawie S A.
Gle!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gle!da Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie SA
Gie!da Paplerew
Wartosciowych w
Warszawle SA

85008

RzeczpospoJita
Polska

64

53

0.15%

22391

Rzeczpospollta
Polska

786

1108

3.26%

317094

Rzeczpospolita
Polska

1422

1652

4,85%

118343

Rzeczpospolita
Polska

3960

4367

12.83%

10024

Rzeczpospolita
Palska

3298

4380

12,87%

42591

Rzeczpospolita
Polska

345

341

1,00%

72 817

Rzeczpospolita
Polska

580

611

1,79%

37204

Estonia

450

417

1,22%

15393

Rzeczpospolita
Polska

249

258

0,76%

163874

Rzeczpospolita
Polska

735

778

2,29%

54018

Rzeczpospollta
Polska

668

661

1,94%

1550

Rzeczpospollta
Polska

745

1237

3,63%

11751

Rzeczpospolita
Polska

319

334

0,98%

7874

Rzeczpospollta
Polska

279

326

0,96%

28229

32110

94,32%

2479880

Suma

Prawa do akcji

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Procentowy
udziat
waktywach
og6lem

Llczba

Kraj siedzlby
emitenta

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. z/)

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AllOR BANK SA PDA SERIA C
(PLALIOR00052)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
Warszawie SA

Rzeczpospollta
Polska

2150

Suma

Prawa poboru

2150

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Kraj siedziby
emltenta

122

138

0,40%

122

138

0,40%

Wartosc
wedlug
wycenyna
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

WartoSc
wedlug ceny
nabycla
(wtys. z/)

Procen1owy
udziatw
aktywach
og6lem

Nienotowane na aktywnym rynku
POLIMEX-MOSTOSTAL SA seria N2
(PLMSTSDOOl18)

Suma

Nienotowane na
rynku aktywnym

nie dotyczy

85008

85008

Rzeczpospolita
Polska

-

3

0,01%

-

3

0,01%
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Bilans
(w tysiClcach ztotych, z wyjCltkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnlctwa (w zt))

,

I

I

I

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

34044

44259

374

206

-

127

1419

1 109

32248

42817

3

-

II. Zobowlltzanla

771

588

III. Aktywa netto

33273

43671

IV. Kapital Subfunduszu

38128

54886

1. Kapital wplacony

111497

75013

2. Kapital wyplacony

(73369)

(20127)

(8755)

(6462)

361

(31)

(9116)

(6431)

3900

(4753)

33273

43671

32627,491

52061,434

1019,79

838,83

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 10k at nienotowane na aktywnym rynku

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netlo

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

VI. Wzrost (spadek) wartoscllokat w odnlesleniu do ceny nabycia

VII. Kapltal Subfunduszu I zakumulowany wynik z operacji

Liczba jednostek uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkow'l, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysiC\cach ztotych, z wyjC\tkiem wyniku z operacji na jednostkfl uczestnictwa (w zt»
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

1801

1080

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

1698

1002

103

78

0

-

II. Koszty Subfunduszu

1409

1103

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

1330

1015

48

69

0

0

4. Ujemne sal do r6i:nic kursowych

17

5

5. Pozosta!e

14

14

2. Przychody odsetkowe
3. Pozosta!e

2. Oplaty dla Depozytariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

-

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

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytulu r6i:nic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytu!u r6znic kursowych
VII. Wynlk z operacji

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

-

1409

1103

392

(23)

5968

(11253)

(2685)

(6438)

1

29

8653

(4815)

(1381)

1661

6360

(11276)

180,96

(200,34)

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkow'l, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kai:dego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapita!u. 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~ uczestnlctwa podzielony zosta! przez liczb~ jednostek uczestnictwa przypadajqcq na dany dzien wyceny. Suma
obliczonych w ten spos6b iloraz6w stanowi wynik z operacji przypadajqcy na jednostki uczestnictwa.

7
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Zestawienie zmian w aktywach netto
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt) I wartosci jednostek uczestnlctwa (w zt»

I

•,.O.,.20'?
,. r.31.12.2012 r.

•" 01 201'. r.~
31.12.2011 r.

I. Zm!ana wartot;c! aktyw6w netto

1. Wartost aktyw6w netio na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z !okat netio
b) zrea!izowany zysk (strata) ze zbycia !okat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny !okat
3. Zmiana w aktywach netlo z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z !okat netio
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia !okat
c) z przychod6w ze zbycia !okat
5. Zmiany w kapita!e w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

43671

1 811

6360

(11276)

392

(23)

(2685)

(6438)

8653

(4815)

6360

(11276)

-

-

(16758)

53136

a) zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

36484

73263

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

53242

20127

(10398)

41860

7. Wartost aktyw6w netio na koniec okresu sprawozdawczego

6. LqCZna zmiana aktyw6w netio w okresie sprawozdawczym

33273

43671

8. Srednia wartost aktyw6w netio w okresie sprawozdawczym

43679

31972

a) Iiczba zbytych jednostek uczestnictwa

64655,374

71 544,744

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

84089,317

21226,358

II. Zmlana IIczby jednostek uczestnictwa

1. Zmiana Iiczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:

c) saldo zmian

(19 433,943)

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

137943,166

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

105315,675

c) saldo zmian

32627,491

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

32627,491

~

~
520

52061,434

III. Zmlana wartot;c! aktyw6w netto na jednostk, uczestn!ctwa

1. Wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa na poczqtek okresu sprawozdawczego
2. Wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
4. Minimalna wartost aktyw6w netio na

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

data wyceny
5. Maksymalna wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny
6. Wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym
data wyceny

838,83

1039,17

1019,79

838,83

21,57%

(19,28)%

831,88

802,03

2012-06-05

2011-08-10

1025,01

1 084,48

2012-12-19

2011-04-06

1019,72

838,90

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udzial koszt6w Subfunduszu w sredn!ej wartosci aktyw6w netto

3,23%

3,45%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,04%

3,17%

2. Procentowy udzlal oplat dla Depozytariusza

0,11%

0,22%

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienle zmian w aktywach netio nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkow'l, kt6re stanowlq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajClce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyj~tych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostalo sporzqdzone zgodnie z ustawq z dnia
29 wrzesnia 1994 L 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 L poz. 330 z p6zniejszymi zmianami) oraz przepisami rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z
2007 L Nr 249, poz. 1859).
Sprawozdanie zostalo sporzqdzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej. Prezentowane kwoty, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w
netto na jednostk~ uczestnictwa, podane zosta/y w tySiqC8Ch zlotych. Wartose aktyw6w nello na jednostk~ uczestnictwa pod ana
zostala w zlotych (z dokladnosciq do 0,01 zl). Liczba jednostek uczestnictwa zostala podana z dokladnosciq do 0,001 sztuki.

b)

Zasady ujmowania w ksi~gach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

w

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

ksi~gach

- Naleznq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzg~dniajqcy wartosci tego prawa do dywidendy. W
przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji naleznq dywidend~
ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej dywidendy.
Podatek od naleznej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela inwestycyjnego
Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w wysokosci podatku pobranego u
zr6dla.
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje s~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzg~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu nast~pnym
po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich wygasni~cia,
a ich wartose jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw poboru wykazywany jest
w pozycji naleznosci w Iqcznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z ostatniego dnia notowania.
- 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.
- Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu zawarcia
transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartose godziwa kontraktu jest:
•

dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,

•

ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.

przy cz~sciowym zamkni~ciu kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci funduszu wynikajqce z zawartej transakcji mogq bye
kompensowane w przypadku, gdy:
•
•

Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczye transakcj~ w kwocie neUo poddanych kompensacie zobowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczye z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczye.

- Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej nit w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje s~ jak kontrakty walutowe. Za
dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te ujmuje
si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero, natomiast wynik odnosi
si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
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- Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug
sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu.
- Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
- Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
- Zysk lub strat~ ze zbycia loka! oraz walut wylicza si~ metodq "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezqcej
wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzien rozliczenia
kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w lokat b~dqcych
przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu s~ drugiej strony do odkupu.
- Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
loka!.
- Przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej pow~ksza niezrealizowany zysk/strat~ z wyceny loka!.
- Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w
zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zObowiqzan w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w
sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych
papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez
emitenta oraz odpisy dyskonta.
- Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody odsetkowe
od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych
papier6w wartosciowych przez emitenta.
- Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
wartost aktyw6w Subfunduszu w Dniu Wyceny.

powi~kszajq

- Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Dniu Wyceny
nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
- Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pien~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
- Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i p0Zyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

Koszty lim itowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i optaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych, prowizje
i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i p0Zyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz,
prowizje i optaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji
publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane
Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia, oraz
zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej. Pozostale koszty
funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowiqzania Subfunduszu ustala s~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
Subfunduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartost zobowiqzan Subfunduszu, ustala si~ wartost
aktyw6w netlo Subfunduszu oraz wartost aktyw6w netlo przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

1. Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych,
praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, Iist6w zastawnych, dluznych papier6w wartosciowych, w tym obligacji
zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartost godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq)
wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz
- wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

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

b)

si~

ostatni kurs ustalony w systemie

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

2.

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

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

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

b)

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

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

3. Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl notowany

si~

w

nast~pujqcy

spos6b:

a) list6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych
skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych Subfunduszu;
b) jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq - wedlug wartosci godziwej ustalonej jako wartost aktyw6w neUo na
jednostk~ uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, ogloszonych przez - odpowiednio - Subfundusz
lub instytucj~ wsp61nego inwestowania do godziny 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w Oniu
Wyceny, z uwzgl~dnieniem zdarzeri majqcych istotny wplyw na wartost godziwq powstalych mi~dzy datq ogloszenia a
Oniem Wyceny (do wyceny jednostek uczestnictwa korzysta si~ z informacji otrzymanych od Agent6w Transferowych
dostarczonych do godz. 23:00, jak i ze stron internetowych pobieranych 0 godz. 23:00; w przypadku braku informacji do
godz. 23:00 0 wartosci jednostek uczestnictwa wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z uwzgl~dnieniem
zdarzeri majqcych istotny wplyw na wartost godziwq); w przypadku zawieszenia wyceny jednostek uczestnictwa,
certyfikat6w inwestycyjnych oraz tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq wyceny dokonuje si~ po ostatnim dost~pnym kursie z wyceny sprzed zawieszenia skorygowanym 0
zmian~ benchmarku lub innego indeksu uzgodnionego z Oepozytariuszem;
c) depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z uwzgl~dnieniem odsetek, przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej;
d) praw poboru - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w przypadku podania do publicznej
wiadomosci ceny akcji nowej emisji prawo poboru wyceniane jest wedlug wartosci teoretycznej;
e) praw do akcji i praw do nowej emisji - wedlug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na podstawie
ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
powi~kszonej 0 wartost rynkowq prawa poboru niezb~dnegodo ieh obj~cia w dniu wygasni~cia tego prawa), a w
przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie 0 sredniej ceny nabycia, wazonej liczbq
nabytych papier6w wartosciowych, 0 ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z uwzg~dnieniem zmian
wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich wartost rynkowq;
f)

opcji - wycenia si~ wed lug wartosci godziwej, 0 kt6re mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny, biorqc
pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania opcji, w
szczeg61nosci na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na
podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub przy zastosowaniu modelu
dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe
zastosowanie modelu wyceny, opcja moze byt wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy
Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

g) kontrakt6w terminowych - wedlug wartosci godziwej metodq okreslajqcq stan rozliczeri Subfunduszu i jego kontrahenta
wynikajqcych z warunk6w umownych z uwzgl~dnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i terminu wykonania
kontraktu terminowego;
h) dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku gdy wbudowane
instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartost jest wyznaczana przy
zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jeze\i wbudowane instrumenty pochodne nie Sq
scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartost wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny dluznego
papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej
stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone na podstawie mode\i
odpowiednich dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu
pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, wbudowany instrument pochodny lub caly instrument (w
zaleznosci od dost~pnosci danych) mogq byt wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg
(np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;
i)

skladnik6w lokat innych niZ w podpunktach a)-h) - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci
okreslone w pkt 8.
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4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartosc godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonq
skorygowanq cen~ nabycia.
5.

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

6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia s~,
POCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej; przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane, i
wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na Dzien Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq uznaje

si~

wartosc wyznaczonq poprzez:

a) oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznqjednostk~ swiadczqcq tego rodzaju uslugi, 0
ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym skladnikiem;
b) zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat, 0 ile wprowadzone do lego modelu dane wejsciowe
pochodzq z aktywnego rynku;
c) oszacowanie wartosci skladnika Iokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;
d) oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonom icznym.
d)

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

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej podobnego
instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq okresowo oceniane
i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach wyceny wykorzystywane
Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi korzystac z oszacowan.
Zmiany przyj~tych zalozen i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe skladnik6w 10k at
Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu

Na kazdy Dzien Wyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w lokat
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje s~ odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomi~dzy wartosciq bilansowq a
oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych wynikajqcych z danego skladnika lokat
Wyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pieni~znych
wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowL
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgl~dniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2012 roku 0,01 % aktyw6w Subfunduszu zosta/o wycenionych w spos6b inny nit na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2011 r w portfelu Subfunduszu nie bylo takich lokat).
e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowoscL
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Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Warto$c na dzien 31.12.2012 r.
(w tys. zJ)

Naletno$ci Subfunduszu

Warto$c na dzien 31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Z tytulu zbytych lokat

·

127

Z tytulu odsetek

·

0

Pozostale nalei:nosci

·

Suma

-

0
127

Nota 3. Zobowictzania Subfunduszu
Warto$c na dzien 31.12.2012 r.
(w tys. zJ)

Zobowhtzania Subfunduszu
Z tytulu nabytych aktywow

Warto$c na dzien 31.12.2011 r.
(wtys. zt)

98

471

Z tytulu wplat na jednostki uGzestnictwa

250

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

344

-

Pozostale zobowiqzania, w tym:

79

117

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

69

113

771

588

Suma

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura $rodk6w

pienl~tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Warto$c na dzien bilansowy
w danej walucie (w tys.)

Warto$c na dzlen bllansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Banki

374

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

331

331

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

9

43

31.12.2011 r.
Struktura $rodk6w

pieni~tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Warto$c na dzien bilansowy
w daneJ walucie (w tys.)

Bankl

Warto$c na dzien bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

206

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

206

206

Warto$c na dzien 31.12.2012r.
w danej walucle (w tys.)

Warto$c na dzien 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

PLN

1002

1002

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

13

53

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

1

5

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

2

6

Dom Maklerski Banku Handlowego SA

PLN

48

48

Waluta

Warto$c na dzien 31.12.2011r.
w danej walucie (w tys.)

Warto$c na dzien 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdanla
finansowego (w tys. zt)

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom $rodk6w pieni~tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieictcych zobowi'l.zan
Subfunduszu

Waluta

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom $rodk6w pieni~tnych
Bank Handlowy w Warszawie SA

1114

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Srednl w okresie sprawozdawczym poziom $rodk6w pienl~tnych
utrzymywanych w celu zaspokoJenia biet'l.cych zobowi'l.zan
Subfunduszu
Srednl w okresie sprawozdawczym poziom $rodk6w pieni~tnych

1190

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1 122

1122

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

9

40

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

102

17

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

2
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Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqi:enia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej zosta/
zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze d/ui:nym 0 stalym oprocentowaniu podzielonych wed/ug
okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w finansowych.
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31.12.2012 r.
Nie dotyczy.
31.12.2011 r.
(wtys.zt)
Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skradniki lokat notowane na aktywnym rynku
Sk+adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obci'ltone ryzykiem wartotci
godzlwej wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

(1.2)

Od 6
mieslqcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powytej
31at

Razem

miesl,cy

Od 3
mlesiqcy
d06
miesiycy

1 109

-

-

-

-

-

1109

-

-

-

-

-

-

-

1109

-

-

-

-

-

1109

Do 1
miesi'lca

Od 1
mlesl'lca
do 3

2,51%

2,51%

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

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Od 6
miesiqcy
do 1 roku

Od 1 roku
do 31at

Powytej
31at

Razem

miesi~cy

Od 3
miesiqcy
do 6
miesiqcy

1419

-

-

-

-

-

1419

-

-

-

-

-

-

-

1419

-

-

-

-

-

1419

Do 1
miesi'lca

Transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do
odkupu, z tego 0 okresie do wykupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Pozostale aktywa
Razem aktywa obcl'ltone ryzykiem warto~i
godziwej wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Procentowy udziat w aktywach og6tem

Od 1
miesi'lca
d03

4,17%

4,17%

31.12.2011 r.
Nie dotyczy.

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelniafy swoich obowiqzk6w (bez uwzg~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostafy zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartost bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~ine i ich ekwiwalenty

31.12.2011 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

374

1,10%

206

0,46%

-

-

127

0,29%

127

0,29%

1419

4,17%

1109

2,51%

Skladniki lokat 0 charakterze dluinym notowane na aktywnym rynku, w
tym:

-

-

-

-

dluine instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Paristwa lub NBP

-

-

-

-

listy zastawne

-

-

-

inne nii listy zastawne oraz nii emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluinym

-

-

-

-

-

-

-

-

dluine instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Panstwa lub NBP

-

-

-

-

\isty zastawne

-

-

-

-

inne nii listy zastawne oraz nii emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluinym

-

-

-

-

1793

5,27%

1442

3,26%

Naleinosci, w tym:
naleinOsci z tytulu zawartych transakcji sprzedaiy skladnik6w lokat
Transakcje przy zObowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

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

Razem aktywa Subfunduszu obcl<ttone ryzyklem kredytowym
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(2.2)

Przypadki znaczctcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka kredytowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wed/ug Tabeli g/6wnej lokat) zosta/a zaprezentowana
jako wartose bilansowa lokat w instrumenty d/uzne emitowane lub por~czane przez podmiot, kt6rego papiery stanowict powyzej
5% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obcictzenia aktyw6w i zObowictzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obcictzenia ryzykiem walutowym zosta/ zaprezentowany jako wartose bilansowa (w tys. z/) aktyw6w i zobowictzan
wyrazonych w wa lutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

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

43

0,13%

-

-

-

-

680

1,99%

2011

4,54%

-

-

-

-

723

2.12%

2011

4.54%

-

-

Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obciltione ryzykiem walutowym
Zobowill.Zllnia obciltione ryzyklem walutowym

(3.2)

31.12.2011 r.
Procentowy
udzia'
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

-

-

Wskazanie przypadk6w znaczctcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wed/ug Tabeli g/6wnej lokat) zosta/a zaprezentowana
jako wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych, w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.

31.12.2012 r.
(wtys.zt)

31.12.2012 r.
Procentowy
udziaf
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(w tys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

Akcje

eZK
EUR

( 4)

263

0,77%

1448

3,27%

417

1,22%

563

1,27%

Poziom obcictzenia aktyw6w i zobowictzan Subfunduszu ryzykiem ptynnoSci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iZ Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowictzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastctPi na
warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iZ jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogct bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych w
ramach zarzctdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w sk/adniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujct s~ przejsciowo obniZonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iZ Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych sk/adnik6w lokat, w wartosci odpowiadajctcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczctcym si~ 31 grudnia 2011 roku Subfundusz nie
zawiesza/ zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.
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Nota 7. Transakcje przy zobowiClzaniu sit Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Transakcje przy zobowil\Zllnlu si~ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

I

Transakcje przy zobowil\Zaniu si~ drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

nast~puje

si~

Wartosc na
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

1419

1109

.

.

.

.

1419

1 109

przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci i ryzyk
przeniesienie na Subfundusz praw wlasnosci I ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przeniesienle na Subfundusz praw wlasnosci i nle
nast~puje przeniesienie na Subfundusz ryzyk
Transakcje przy zobowi'lzanlu

Wartosc na
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Subfunduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wynlku kt6rych nast~puje przenleslenle na drugq stron~ praw wlasnosci i ryzyk
Transakcje, w wyniku kt6rych nle

nast~puje

przeniesienle na drugq stron~ praw wlasnosci I ryzyk

Transakcje, w wyniku kt6rych nast~puje przenieslenle na drugq stron~ praw wlasnosci i nle
nast~puje przenieslenle na drugq stron~ ryzyk

-

-

-

-

-

-

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i r6znice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

Wartosc na dzien
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

PLN

Srodki pieni~ine i Ich ekwiwalenty

34044
374

PLN

PLN
GBP

Wartosc na dziel'i
bilansowy w walucie
sprawozdania
flnansowego (w tys. zt)

331

331

9

43

NaleinoSci

PLN

-

Transakcje przy zobowil\Zaniu sl~ drugiej strony do odkupu

PLN

1419

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

PLN
eZK
EUR
Sktadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

32248
31568

31 568

1613

263

102

417

3

PLN

PLN
Zobowil\Zllnia

3

PLN

3
771

PLN

771

771

Wartosc na dzien
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

Wartosc na dziel'i
bilansowy w walucle
sprawozdania flnansowego
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Walutowa struktura pozycji biiansu

Waluta

Aktywa

44259

PLN

Srodki pieni~ine i ich ekwiwalenty

206

PLN

PLN
NaleinoSci

206

206

127

127

1109

1 109

127

PLN

PLN
Transakcje przy zobowil\Zllnlu si~ drugiej strony do odkupu

1109

PLN

PLN
Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

42817

PLN

PLN
EUR
eZK
Zobowil\Zllnia

40806

563

8463

1448

PLN

PLN

16

40806

127

588
588

588
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1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6tnice kursowe

Skladnikl lokat

Ujemne r6tnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Akcje

1

-

-

1381

Suma

1

-

-

1381

1.01.2011 r. -31.12.2011 r.
Dodatnie I ujemne r6tnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnie r6tnice kursowe

Skladniki lokat

Ujemne r6tnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

Akcje

29

1661

-

-

Suma

29

1661

-

-

Srednl kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzien bilansowy

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Dolar amerykanski

3,0996

Euro

4,0882

EUR

Funt szterling

5,0119

GBP

Korona czeska

0,1630

elK

Warto*c zreallzowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat (w tys. zt)

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

(2685)

8650

USD

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

-

3

(2685)

8653

Warto*c zrealizowanego zysku
(straty) ze zbycia lokat (w tys. zt)

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

Skladniki loka! nienotowane na aktywnym rynku

Suma

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Zreallzowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

(6438)

(4815)

Suma

(6438)

(4815)

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

tylko z cz~sci stalej.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.

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

si~

stala wynagrodzenia

1.01.2011 r.31.12.2011 r.
1330

1 015

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w zycie zmiana statutu Funduszu Arka Prestiz SFIO w zakresie zasad naliczania i tworzenia rezerwy
na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka Prestii: Akcji Polskich ..
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

Zgodnie z art. 57 us!. 5 Statutu Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez
Towarzystwo, nie wi~kszej jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej
rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa wart. 57 us!. 5, naliczana byla w kazdym Dniu Wyceny, za kazdy dzien roku od wartosci
Aktyw6w Subfunduszu z danego Dnia Wyceny i rozliczana byla do p~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry
zostala naliczona.
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Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
Zgodnie z art. 57 us!. 5 Statutu Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez
Towarzystwo, nie wi~kszej jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej
rocznej wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Zgodnie z art. 57 ust. 6 Statutu rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa wart 57 us!. 5; jest naliczana od podstawy spelniai<tcej
wymogi wskazane w § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Oniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Onia Wyceny, przy czym
podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Ozieri Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2
Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Oniu Wyceny za kazdy dzieri roku, wedlug stawki okreslonej wart. 57 us!. 5 i
rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Platnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowi/:lZujl\ca na dzier'i bilansowy

3,00%

3,00%

Nota 12. Dane porownawcze
Dane por6wnawcze

0

0

jednostkach uczestnictwa

jednostkach uczestnictwa

Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego (w z/)

18

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

33273

43671

1811

1019,79

838,83

1 039,17
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczf.\cych zdarzeniach, dotyczf.\cych lat ubleglych,
okres sprawozdawczy

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biei:f.\cy

Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaczf.\cych zdarzeniach, kt6re naslf.\pily po dniu bilansowym, a
finansowym

nieuwzgl~dnlonych

w sprawozdanlu

Nie wystqpily.

C.

Zestawlenle oraz objasnienie r6i:nic pomi~zy danymi ujawnlonymi w sprawozdanlu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednlo Sporzf.\dzonyml I 0publlkowanyml sprawozdanlaml finansowyml
Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty bt~d6w podstawowych, ich przyczyny, tytuly oraz wplyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
majf.\tkowf.\ I finansowit plynnosc oraz wynlk z operacji I rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
sytuacj~

E.

•

przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;

•

przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;

•

przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku nlepewnoscl co do moi:liwoScl kontynuowanla dzlatalnosci opls tych nlepewnoscl oraz wskazanle, czy
sprawozdanle finansowe zawlera korekty z tym zwlctzane
Nie dotyczy.

F.

Inne informacje nli: wskazane w sprawozdanlu finansowym, kt6re moglyby w Istotny spos6b wplynf.\c na
sytuacjl majf.\tkowej, finansowej, wynlku z operacjl Subfunduszu I Ich zmlan
Nie wystqpily.

ocen~
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Arka PrestiZ Akcji Polskich
subfundusz w Arka Prestii: Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniaj,!cy
z badania
sprawozdania j ednostkowego
Rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupelniaj,!cy zawiera 11 stron
Raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy si y
31 grudnia 2012 r.

¢ 2013 KPMG Audyt spO-tka Z ograniczon<} odpowiedzialnoki<t sp.k. jest polsk<t spOlk<} komandytow<} i czJonkiem sied KPMG
skladaj<}cej sitr z niezaletnych spO-tek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG Internationar), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 2012 r.
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Arka Prestiz Akcji Polskich subfundusz w Arka Prestii Specjalistycznym FUllduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy;:; badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy kOflczqcy sil? 31 grudnia 2012 r,

1.

CZttSC ogolna raportu

1.1.

Dane

identyfikuj~ce

Subfundusz

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestii': Akcji Polskich

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestii': Akcji Pol skich jest subfunduszem wydzielonym w Arka Prestii': Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka Prestii': Akcji Polskich (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 Prestii': Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz mOi':e uZywac nazwy skr6conej Arka Prestii': SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

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

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sl:!d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydziat Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi 578

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

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

3

L~
Arka Prestii Akcji Po/skich subJundusz w Arka Prestii Specja/istycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport u=upelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy kmic::qcy si<; 31 grudnia 2012 r.

1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze S~dowym
Sqd rejestrowy:

Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansO'.vy:

26 lute go 2001 r.
KRSOOOOOO 1132
13.202.000 zl

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

- Prezes Zarzqdu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarzqdu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzqdu.

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

1.4.

Dane identyfikuj:tce kluczowego bieglego rewidenta i podmiot uprawniony
do badania sprawozdan finansowych

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

Bozena Graczyk
9941

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

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
sp.k.
ul. Chlodna 5 L 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rady
Bieglych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy konczqcy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq sp.k i uzyskato opiniy 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
26 kwietnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Sqdzie
Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r. Polqczone sprawozdanie tinansowe Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogloszone zostalo w Monitorze
Polskim B nr 2016 z dnia 11 wrzeSnia 2012 r., a sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz
Akcji Polskich w Monitorze Polskim B nr 2017 z dnia 11 wrzesnia 2012 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowq z dnia
12 lipca 2012 r., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie
i rzetelnq prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zloty} w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych
w spos6b znaCZqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zlozyl wszystkie zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6Zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans

Aktywa
Srodki pieni<;zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zo bowi qzani u si<; drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktyv,njm rynku
Skladniki lokat nienotowane na aktYWTI)ID rynku
Zobowil}:mnia
Aktywa netto
Kapitat subfunduszu
Kapital wplacony
Kapital wyplacony
Docbody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z 1o kat netto
Z akumul ow any • nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartoSci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitatsubfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostki; uczestnictwa (zl)

7

31.12.2012
zJ '000

31.12.2011
zt '000

34044

44 259

374

206
127

1419
32248

1 109
42817

3
771
33273

588
43671

38128
111 497
(73369)

54886
75013
(20 127)

(8755)
361

(6462)
(31 )

(9 116)

(6431 )

3900
33273

!4753 1
43671

32627.491

52061,434

1019.79

838.83
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2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
1.01.201231.12.2012
zt '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
P rzychody odsetkowe

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Ujemne saldo r6znic kursowych
Pozostale

Koszty subfunduszu netto
Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia Iok at, w tym:
- z tytulu rDimc kursowych
W zrost/(spadek) n iezreal izo wan eg 0 zysku/(straty) z wyceny Iok at, w tym:
- z tytulu rDimc kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadaj,!cy na jednostk£ uczestnictwa (zt)

8

1.01.201131.12.2011
zl '000

1801
1698
103

1080
1002
78

1409
1330
48
17
14

1103
1015
69

1409

1103

392

(23)

5968
(2685)
1
8653
(1 381)

5
14

(11253)
(6438)

29
(4815)

1661

6360

(11276)

180.96

(200.34)
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2.2.

Wybrane wskazniki finansowe

Lokaty (zl '000)
Wartos<: aktyw6w neUo Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow neUo najednostk~ uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zmiana warto.';ci aktyw6w netto
*::miana wyraiona w stosunku rocznym

najednostk~

uczesmictwa

9

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

32251
33273

42817
43671

1685
1811

1019.79
38 128
6360
21.57%

838.83
54886
(11276)
(19.28%)

I 039.17
1 750
61
25.08%*
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualn~ dokumentacjy opisuj~q zasady rachunkowosci, przyjyte przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych 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

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.
W trakcie

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnikow maj~tkowych w terrninach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynikow.

3.2.

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

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

0

sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zall!Czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
lnwestycyjnym Otwartym z siedzibl! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na
kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans sporZl!dzone na dzien 31 grudnia 2012 r.,
rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy
koncZl!cy siy tego dnia oraz noty objaSniajl!ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZafZl!d BZ WBK Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksil!g rachunkowych, sporZl!dzenie i rzetelnl! prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawl! z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowil!zujl!cymi przepisami prawa. ZarZl!d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrznl!, kt6rl! uzn~e za niezbydnl!, aby sporzl!dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustawl! 0 rachunkowosci, Zarzl!d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Sl!
zobowil!zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Odpowiedzialnosc Bieglego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyraZenie opmu 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksil!g rachunkowych stanowil!cych podstawy
jego sporzl!dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajowl! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladajl! na nas obowil!Zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonalnl! pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowil!ce podstawy
jego sporZl!dzenia sl! wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majl!cych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyczl!cych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zalery od naszego oSl!du, w tym oceny ryzyka wystl!pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzajl!c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrznl! zwi~nl! ze sporzl!dzeniem oraz
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rzetelnl! prezentacjl! sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
kontroli wewnytrznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez oceny odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarzl!d oraz oceny og61nej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowil! wystarczajl!cl!
odpowiednil! podstawy do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, zall!czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Akcji Srodkowej i
Wschodniej Europy subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu lnwestycyjnym
Otwartym przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjy majl!tkowl! i finansowl! Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2012 r., wynik z operacji za rok obrotowy konczl!cy siy tego dnia, zostalo
sporzl!dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci
obowil!zujl!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonymi w ustawie 0
rachunkowosci i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z
wplywajl!cymi na tresc sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przepisami prawa i
postanowieniami statutu Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
oraz zostalo sporzl!dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych, we wszystkich istotnych
aspektach, ksil!g rachunkowych.

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

I

JZ

b,
/11
.,,11Viitt ~i

, ,/ / '

/

.... i •........ lh ............ ;~¥"::: ••••••••••••••••

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

M<\kda}4a Grzesik
Biegly{ re!wident
N r ewi'tle'ncyj ny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo funduszv Inwestvcvinvch S.A.
PI. Wolnosci 16. 61~139 Poznan
telelon: [+48) 618551322
faks: (+48J 6185513 21

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330 z
p6iniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarz:<td BZ
WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestii Akcji
Srodkowej i Wschodniej Europy subfundusz w Arka Prestii Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnyrn
Otwartym za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, ktore obejrnuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 17 909 tys. z1.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokoSci
19021 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 6 302 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 5 741 tys. z1.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

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

Marlena Janota

Michal Zimpel
Czlonek Zarzqdu

Aleksandra Juszczyk

Oyrektor Ozialu
Czlonek Zarzqdu
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Zestawienie lokat
1)

Tabela gl6wna
31.12.2012 r.

SKt.ADNIKI LOKAT

Akcje

31.12.2011 r.

Wartos¢
wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

Wartos¢
wed/ugceny
nabycia
(wtys.z/)

Wartos¢
wedtug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

Wartos¢
wed/ug ceny
nabycia
(wtys. z/)

Procentowy
udzia/ w
aktywach
og6/em

Procentowy
udzia/w
aktywach
og6/em

13283

17430

89,74%

24415

22411

88,84%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

202

210

1,08%

1664

1532

6,07%

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

[){uzne papiery wartosciowe

-

-

-

-

-

-

I nstrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udzialy w sp6!kach z ograniczonq
odpowiedzial nosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

272

269

1,39%

551

457

1,81%

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

-

-

-

-

-

-

WierzytelnoSci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyly

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

13757

17909

92,21%

26630

24400

96,72%

Kwity depozylowe

Certyfikaty inwestycyjne

Surna
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2)

Tabele

uzupeJniaj~ce

Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj sledziby
emltenta

Llczba

WartoSt
wedlug ceny
nabycla
(wtys. z/)

WartoSt
wedlug
wyceny na
dzien
b!1ansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6/em

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
AKBANK TAS. (TRAAKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

15692

Turcja

242

240

1,23%

AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREAKFGOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

81921

Turcja

170

236

1,22%

Aktywny rynek
ALARKO HOLDING AS. (TRAALARK91 00)
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

38303

Turcja

280

340

1,75%

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI AS.
(TREALBK00011 )

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

46084

Turcja

114

136

0,70%

ANADOLU HAYAT EMEKLlLlKAS.
(TRAANHYT91 03)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

4379

Turcja

23

32

0,16%

ANDRITZ AG (ATOOOO730007)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

2743

Austria

400

544

2,80%

ARCELIK AS. (TRAARCLK91 H5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

2435

Turcja

26

49

0,25%

BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC
(GBOOB759CR16)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

2378

Wielka Brytania

96

123

0,63%

BOYNER BUYUK MAGAZACIII K AS.
(TRACARSI91JO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

12989

Turcja

73

97

0,50%

CELEBI HAVA SERVISI AS.
(TRACLEBI91 M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

3976

Turcja

167

139

0,72%

DO & CO AG (ATOOO0818802)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

4656

Austria

476

845

3,32%

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET
A.S. (TREDOTOOO013)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

25447

Turcja

191

379

1,95%

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TREEGYOOO017)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

52065

Turcja

212

282

1,45%

ERSTE GROUP BANK AG (ATOOO0652011)

Aktywr>y rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

15284

Austria

888

1501

7,73%

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV Aktywny rynek
(NLOOO9604859)
regulowany

Prague Stock
Exchange

4151

Holandia

68

58

0,30%

HACI OMER SABANCI HOLDING AS.
(TRASAHOL9105)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

7143

Turcja

72

122

0,63%

IMMOFINANZ AG (ATOOO0809058)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

44742

Austria

496

581

2,99%

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE
PLC (GBOOB1YKG049)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

1897

16

36

0,18%

KOZA ANAOOLU METAL MADENCILIK
ISLETMELERI AS. (TREKOZAOO014)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

23969

Turcja

124

236

1,21%

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT
(HUOOOO068952)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

2609

W~ry

647

648

3,33%

OAO MAGNIT (RUOOOAOJKOU8)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank
Currency
Exchange

262

Rosja

113

129

0,66%

OAO SBERBANK (RUOOO9029540)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank
Currency
Exchange

70082

Rosja

666

662

3,41%

OMV AG (ATOOOO743059)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

8452

Austria

892

945

4,87%

o TP BANK NYRT (HUOOO0061726)

Aktywny rynek
regulowany

Budapest Stock
Exchange

7897

W~ry

409

458

2,36%

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII AS.
(TRAPETUN91 A5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

2034

Turcja

20

24

0,12%

PLAZA CENTERS NV. (NLOOO0666772)

Aktywny rynek
regulowany

Gielda Papier6w
WartoSciowych w
Warszawie SA

Holandia

252

166

0,66%

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
(ATOOO0606306)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

2367

Austria

247

304

1,57%

RHI AG (ATOOO0676903)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

7336

Austria

494

747

3,85%

SILVANO FASHION GROUP AS.
(EE3100001751)

Aktywny rynek
regulowany

Tallin Stock
Exchange

26987

Estonia

321

302

1,56%

SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRESNGYOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

94432

Turcja

231

231

1,19%

TEKFEN HOLDING AS. (TRETKHOOO012)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

14917

Turcja

150

188

0,97%

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS.
(TRATOAS091 H3)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

19305

Turcja

220

350

1,80%

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM
ORTAKLIGI AS. (TRETRGYOO018)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

69859,336

Turcja

67

390

2,01%

117929

Wielka Brytania
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-Akcje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj sledziby
emltenta

Liczba

Wartos.:
wedlug ceny
nabycla
(w tys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bjlansowy
(wtys. zll

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

TRAKYA CAM SANAYII AS
(TRATRKCM91F7)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

24123,15

TurCJa

89

102

0,53%

TURCAS PETROL AS. (TRATRCAS92E6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

20429

Turcja

98

115

0,59%

TURK HAVA YOLLARI AS
(TRATHYA091M5)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

0,8

Turcja

0

0,00%

TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI
AS, (TRETIRKOO010)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

2191

Turcja

124

222

1,14%

TURKIYE GARANTI BANKASI AS
(TRAGARAN91 N1 )

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

59632

Turcja

653

958

4,94%

TURKIYE HALK BANKASI AS
(TRETHALOO019)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

53072

Turcja

1212

1612

8,30%

TURKIYE IS BANKASI AS, - C
(TRAISCTR91 N2)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

89090

Turcja

665

956

4,92%

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS,
(TRATSKBW91 NO)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

66431,875

Turcja

55

264

1,36%

VERBUND AG (ATOOO0746409)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

1579

Austria

128

121

0,62%

VIENNA INSURANCE GROUP AG
(ATOOOO908504)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

2766

Austria

350

460

2,37%

VOESTALPINE AG (ATOOO0937503)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

6341

Austria

594

717

3,69%

WIENERBERGER AG (ATOOO0831706)

Aktywny rynek
regulowany

Vienna Stock
Exchange

7639

Austria

184

216

1,11%

YAPI VE KREDI BANKASI AS
(TRAYKBNK91 N6)

Aktywny rynek
regulowany

Istanbul Stock
Exchange

40693

Turcja

268

367

1,89%

13283

17430

89,74%

1 208 730,161

Suma

Rodzaj rynku

Kwity depozytowe

Nazwa rynku

Kraj sl edziby
emltenta

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzJen
biJansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

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

Aktywny rynek
regulowany

London International

1559

Cypr

88

80

0,41%

OAO ROSNEFT OIL GDR
(US67812M2070)

Aktywny rynek
regulowany

London International

4719

Rosja

114

130

0,67%

202

210

1,08%

6278

Suma

Certyf]katy inwestycyjne

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa Jrodzaj
funduszu

Llczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(wtys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. zI)

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
ARKA BZ WBK AKCJI SRODKOWEJ I
WSCHODNIEJ EUROPY FIZ
(PLAASWEOO014)

Aktywny rynek
regulowany

G ielda Papierow
Wartosciowych W
Warszawie SA

Suma

3)

Arka BZ WBK Akcji
Srodkowej i Wschodniej
Europy FIZ

3468

272

269

1,39%

3468

272

269

1,39%

Tabele dodatkowe

Grupy kapJtalowe, 0 kt6rych mowa w art. 98 ustawy

Wartosc wedlug wyceny na dzl en
bJlansowy (w tys. zl)

Procentowy udzial w aktywach og6Iem

1354

6,97%

32

0,16%

Akcje TRAKYA CAM SANAYII A,S, (TRATRKCM91F7)

102

0,53%

Akcje TURKIYE IS BANKASI AS, - C (TRAISCTR91 N2)

956

4,92%

Akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS. (TRATSKBW91 NO)

284

1,36%

1337

6,89%

Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A,S, (TREDOTOOO013)

379

1,95%

Akcje TURKIYE GARANTI BANKASi AS, (TRAGARAN91 N1)

958

4,94%

Grupa kapJtalowa TURKIYE IS BANKASI AS.:
Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLlLlKAS (TRAANHYT9103)

Grupa kapJtalowa DOGUS HOLDING A.S.:
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Bilans
(w tysictcach ztotych, z wyjcttkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

19422

25228

1506

692

7

136

17909

24400

II. Zobowiltzania

401

466

III. Aktywa netto

19021

24762

IV. Kapita/Subfunduszu

21 112

33155

1. Kapital wplacony

52585

44504

(31473)

(11349)

V. Dochody zatrzymane

(6243)

(6162)

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

(1 060)

(673)

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

(5183)

(5489)

4152

(2231)

19021

24762

18140,803

31 021,750

1 048,50

798,23

I. Aktywa

1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

2. Naleznosci

3. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

2. Kapital wyplacony

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

VII. Kapital Subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji

Liczba jednostek uczestnictwa

Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac tqcznie z notami objasniajqcymi
finansowego.

infonmacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq

cz~sc

sprawozdania
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Rachunek wyniku Z operacji
(w tysictcach ztotych, z wyj'ttkiem wyniku z operacji na jednostk~ uczestnictwa (w zf))
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

711

477

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

686

332

20

54

3. Dodatnie saldo r6znic kursowych

-

91

4. Pozostale

5

-

1098

1120

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

734

804

2. Opiaty dla Depozy1ariusza

195

269

0

1

4. Ujemne saldo r6znic kursowych

70

-

5. Pozostale, w tym:

99

46

- podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji publicznej

99

46

-

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

1098

1120

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

(387)

(643)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

6689

(7892)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 10k at

306

(5486)

- z ty1ulu r6znic kursowych

961

499

6383

(2406)

(1870)

2131

6302

(8535)

250,28

(269,30)

2. Przychody odsetkowe

II. Koszty Subfunduszu

3. Opiaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
- z tytulu r6znic kursowych
VII. Wynik z operacjl
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

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

nast~pujqcy

cz~sc

spos6b:

Dla katdego dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaty zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne
zmiany w wartosciach kapitatu. R6tnica tych dw6ch wartosci na katdy dziel'i wyceny stanowi dzienny wynik z operacji na jednostk~
uczestnictwa. Obliczony w ten spos6b wynik z operacji na jednostk~ uczestnictwa podzielony zostat przez liczb~ jednostek uczestnictwa
przypadajqcq na dany dziel'i 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 wyjcttkiem liczby (w szl) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
1.01.2011 r.31.12.2011 r.

1.01.2012 r.31.12.2012 r.
'- Zmiana wartasci aktyw6w netto

24762

3742

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

1 . Wartost aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

6302

(8535)

a) przychody z lokat netto

(387)

(643)

306

(5486)

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

6383

(2406)

3. Zmiana waktywach netto z tytulu wyniku z operacji

6302

(8535)

-

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

4. Dystrybucja dochod6w (przychod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przychod6w z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

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

(12043)

29555

8081

40904

>

c) z przychod6w ze zbycia 10k at

a) zmiana kapitalu wplaconego

-

-

kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

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

20124

11349

6. tqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

(5741)

21 020

7. Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

19021

24762

8. Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

24518

25915

II. Zmiana IIczby Jednostek uczestnlctwa

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
8625,266

39835,086

21 506,213

12318,862

(12 880,947)

27516,224

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

51 965,878

43340,612

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

33825,075

12318,862

c) saldo zmian

18140,803

31021,750

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

18140,803

31021,750

798,23

1 067,48

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

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

III. Zmiana wartotci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

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

1 048,50

798,23

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

31,35%

(25,22%)

4. Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
data wyceny

5. Maksymalna wartost aktyw6w netto na

jednostk~

uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

data wyceny

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

798,97

779,77

2012-01-09

2011-11-23

1 048,50

1 084,46

2012-12-31

2011-01-03

1 045,52

798,31

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udzial kosztOw Subfunduszu w tredniej wartotci aktyw6w netto

4,48%

4,32%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

2,99%

3,10%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,80%

1,04%

data wyceny

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

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

b)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

w

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

ksi~gach

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

si~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia

tego

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

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

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Pres tit SFfO

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

powi~kszajq

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest 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 kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub wyplatami
ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzari w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i p0Zyczek 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. Szczeg610we informacje zostaly zawarte w nocie 11.
Nast~pujqce koszty zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i oplaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych, prowizje
i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pOZyczek zaciqgni~tych przez Subfundusz,
prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy administracji
publicznej, w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq koszty nielimitowane
Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany do ich ponoszenia oraz
zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej. Pozostale koszty
funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.

c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zObowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zObowiqzania Subfunduszu ustala si~ w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia si~ aktywa Subfunduszu, ustala si~ wartose zobowiqzan Subfunduszu, ustala si~ wartose aktyw6w
netto Subfunduszu oraz wartose aktyw6w netto przypadajqcych na jednostk~ uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny) oraz na
dzieri sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej.

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestit SFIO
1.

Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w subskrypcyjnych,
praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, Iist6w zastawnych, dlutnych papier6w wartosciowych, w tym obligacji
zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba te jest dost~pna wartost godziwa tego prawa, certyfikat6w
inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za granicq)
wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w zagranicznych, na kt6rych moze lokowat
Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu polskiego w
nast~pujqcy spos6b:
a)

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

odr~bnego

W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje
kursu jednolitego.

2.

3.

si~

wyznaczania kursu

zamkni~cia

ostatni kurs ustalony w systemie

b)

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

c)

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

W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej nit jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest
kurs ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec katdego kolejnego miesiqca
kalendarzowego w oparciu 0 wolumen obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem ze
Subfundusz moze dokonywat transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest motliwosci obiektywnego lub
wiarygodnego ustalenia wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach,
Subfundusz stosuje kolejne, motliwe do zastosowania kryterium:
a)

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

b)

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

c)

kolejnost wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera si~ rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl
notowany najwczesniej.

Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

w

nast~pujqcy

spos6b:

a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

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

c)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z uwzgl~dnieniem odsetek, przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej;

d)

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

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wed/ug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci w oparciu
o ostatniq z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
powi~kszonq 0 wartost rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~cia w dniu wygasni~cia tego prawa), a w
przypadku gdy zostaly okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - w oparciu 0 sredniq cen~ nabycia, wazonq liczb q
nabytych papier6w wartosciowych, 0 ile cena ta zostala podana do publicznej wiadomosci, z uwzgl~dnieniem zmian
wartosci tych papier6w wartosciowych, spowodowanych zdarzeniami majqcymi wplyw na ich wartost rynkowq ;

f)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6re mowa w pkt 8, przy zachowaniu zasady ostroznej wyceny,
biorqc pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaly do wykonania
opcji, w szczeg61nosci na podstawie wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji obliczanej mi~dzy innymi na
podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa lub przy zastosowaniu modelu
dostosowanego do typu opcji, w przypadku, gdy ze wzgl~du na charakter instrumentu pochodnego nie jest mozliwe
zastosowanie modelu wyceny, opcja moze byt wyceniana na podstawie oszacowania wartosci przez serwisy
Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

g)

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

h)

dluznych papier6w wartosciowych zawierajqcych wbudowane instrumenty pochodne - w przypadku, gdy
wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, wartost jest wyznaczana
przy zastosowaniu modelu odpowiedniego dla danego papieru dluznego; jezeli wbudowane instrumenty pochodne
nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, to wartost wycenianego papieru stanowi sum~ wyceny
dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanego instrumentu pochodnego) wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu
efektywnej stopy procentowej oraz wyceny wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczone w oparciu 0
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 byt wyceniane na podstawie oszacowania wartosci przez
serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

i)

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Za wiarygodnie oszacowanq wartost godziwq uznaje

si~

wartost wyznaczonq poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
s kladnikiem;

b)

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

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomoCq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej na
aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonom icznym.

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

najistotniejsze

z szacunk6w zastosowane przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego

Skladniki lokat wyceniane w wartosci godziwej

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

uwag~

Na dzien 31 grudnia 2012 roku zadne z aktyw6w Subfunduszu nie zostalo wycenione w spos6b inny niz w oparciu 0 kurs
ustalony na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wyst~puje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny
uj~te w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic si~ od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich aktywny
rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do odzyskania.
e)

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowosci
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Naleznosci Subfunduszu

Wartos¢na dzieJ'l
31.12.2012 r. (wtys. zt)

Wartos¢ na dzien
31.12.2011 r. (w tys. zl)

Z tytulu zbytych lokat

-

131

Z tytulu dywidendy

7

5

Z tytulu odsetek

0

Pozos tale naleznosci

0

7

Suma

136

Nota 3. Zobowiilzania Subfunduszu
ZobowiltZllnia Subfunduszu

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

Z tytulu nabytych aktyw6w

Wartos¢ na dzlen
31.12.2011 r. (w tys. zl)
183

93

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

250

-

-

196

Pozostale zobowiqzania, w tym:

58

87

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

48

65

401

466

Suma

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych

Waluta

Wartos¢ na dzien
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

Banki

Wartos¢ na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
(wtys. z/)
1506

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

1 186

1 186

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

19747

276

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

433

44
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31.12.2011 r.
Struktura ~rodk6w

pieni~tnych

na rachunkach bankowych

Waluta

Warto~¢ na dziel\
bilansowy w walucie
sprawozdania finansowego
(wtys. z/)

Warto~¢ na dziel\
bilansowy w danej walucie
(wtys.)

Banki

692

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

182

182

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

53

236

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

68

234

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

22

40

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Srednl w okresie sprawozdawczym pozlom ~rodk6w pieni~tnych
utrzymywanych w celu zaspokojenla biet/tcych zobowill.zal\
SUbfunduszu

Waluta

Wa~

na 31.12.2012 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. z/)

Warto~¢

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

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~tnych

842

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

408

408

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

74

12

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

39

159

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

3

15

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

1844

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

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Srednl w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pienl~:l:nych
utrzymywanych w celu zaspokojenla biet/tcych zobowill.zal\
Subfunduszu

Waluta

Warto~¢ na 31.12.2011 r.
w walucle sprawozdania
finansowego (w tys. z/)

Warto~¢

na 31.12.2011 r.
w danej walucle (w tys.)

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~:l:nych

1540

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

852

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

35

155

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

67

229

Bank Handlowy w Warszawie SA

eZK

64

11

Bank Handlowy w Warszawie SA

HUF

1915

27

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

3

16

Bank Handlowy w Warszawie SA

TRY

140

250

852

Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

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

(1. 2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przepiyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu ryzykiem przepiyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
Nie dotyczy.
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(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony transakcji
nie wypelnialy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale na kategorie
bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaly zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w , bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku skladnik6w
lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
31.12.2012 r.
Procentowy udziat w
aktywach og6/em

31.12.2012 r.
(wtys. z/)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

1506

7,75%

692

2,74%

7

0,04%

136

0,54%

131

0,52%

Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawartych transakcji sprzedazy
skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu
odkupu

si~

31.12.2011 r.
Procentowy udzi&i w
aktywach og6/em

31.12.2011 r.
(wtys.zl)

drugiej strony do

-

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na
aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP

-

listy zastawne

-

inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa bqdz NBP
instrumenty 0 charakterze dlutnym

-

-

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

-

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP

-

-

828

3,28%

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz nit emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa bqdz NBP
in strumenty 0 charakterze dluznym

Razem aktywa Subfunduszu obciltione ryzykiem
kredytowym

(2.2)

1513

7,79%

Przypadki znaCZqcej 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 stanowiq powyzej 5%
wartosci aktyw6w Subfunduszu.
Nie dotyczy.

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartosc bilansowa (w tys. zl) aktyw6w
wyrazonych w walutach obcych.
31.12.2012 r.
Procentowy udzi&i w
aktywach ogO/em

31.12.2012 r.
(wtys.zl)
Srodki pieni~zne i Ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu
odkupu

si~

zobowiqzan

31.12.2011 r.
Procentowy udzlal w
aktywach agO/em

31.12.2011 r.
(wtys.zl)

320

1,65%

510

2,02%

7

0,04%

136

0,54%

17474

89,96%

23506

93,17%

17801

91,65%

24152

95,73%

93

0,48%

183

0,73%

drugiej strony do

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

Razem aktywa Subfunduszu obclltione ryzykiem
walutowym
Zobowl/tZ8nia obclltione ryzyklem walutowym

Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Akcji $rodkowej i Wschodniej Europy Subfundusz w Arka Prestit SFIO

( 3 . 2)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg61nych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gi6wnej lokat) zostaia zaprezentowana jako
wartose bilansowa poszczeg61nych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na poszczeg61ne waluty.
31.12.2012 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6/em

31.12.2012 r.
(wtys. zI)

31.12.2011 r.
Procentowy udziat
w aktywach og6iem

31.12.2011 r.
(w tys. zl)

Akcje
CZK

58

0,30%

1053

4,17%

EUR

6438

33,16%

6949

27,56%

1341

5,31%

11876

47,07%

755

2,99%

1532

6,07%

GBP

159

0,81%

HUF

1 106

5,69%

RUB
TRY
USD

791

4,07%

8712

44,85%

-

Kwity depozytowe

USD

( 4)

210

1,08%

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zar'i Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zObowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi na
warurikach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie plynnoSci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skiadniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye w
stanie zbye w kr6tkim terminie tych skiadnik6w lokat w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

si~

31 grudnia 2011 roku Subfundusz nie

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy zobowi~zaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Nie dotyczy.

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i roznice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycjl bilansu

Aktywa

PLN

Srodki pienl~ne I Ich ekwiwalenty

PLN

Naleznotcl

Transakcje przy zobowiltZanlu

Wartoj¢ na dzlel\
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. z/)

Warto$¢ na dziel\
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

19422
1506

PLN

1 186

1186

HUF

19747

276

RUB

433

44

PLN

sl~

drugiej strony do odkupu

7

EUR

1

5

RUB

20

2

PLN

-
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Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

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

PLN

17909

-

PLN

435

435

356

58

1575

6438

32

159

HUF

79130

1 106

RUB

7778

791

TRY

5019

8712

USD

68

-

eZK
EUR

-

GBP

210
401

PLN

Zobowi'l.zania

PLN

308

308

EUR

12

48

RUB

442

45

31.12.2011 r.

Waluta

Walutowa struktura pozycji bilansu

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

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

Aktywa

PLN

25228

Srodkl pieni~:l:ne i Ich ekwiwalenty

PLN

692

PLN

182

182

EUR

53

236

TRY

22

40

USD

68

234
136

PLN

Nale:l:nosci

PLN

0

0

EUR

20

87

TRY

27

49

Transakcje przy zobowil!.Z8niu sl~ drugiej strony do odkupu

PLN

Sk/adniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

24400

PLN

894

894

eZK

6154

1053

EUR

1573

6949

HUF

94463

1341

TRY

6659

11 876

USD

669

2287
466

PLN

Zobowhtzania

PLN

283

283

EUR

28

123

TRY

34

60

1.01.2012 r. -31.12.2012 r.
Dodatnle i ujemne r6:l:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Ujemne r6:l:nice kursowe

Dodatnle r6:l:nice kursowe
Sk/adniki lokat
Zrealizowane

Niezrealizowane

Akcje

723

-

Kwity depozytowe

235

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspolnego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq
Suma

Nlezrealizowane

Zrealizowane

1457

-

413

-

3

-

961

17

-

1870
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1.01.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie i ujemne r6znice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
Dodatnie rOznice kursowe

Sktadniki lokat

Zrealizowane

Ujemne r6znice kursowe
Zrealizowane

Niezrealizowane

Akcje

383

1718

Kwity depozytowe

116

413

Suma

499

2131

Sredni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dziel\ bilansowy

Niezrealizowane

-

Kurs w stosunku do zl

-

Waluta

Dolar amerykariski

3,0996

Euro

4,0882

EUR

Forint w~gierski

1,3977

100 HUF

Funt szterling

5,0119

GBP

USD

Korona czeska

0,1630

CZK

Li ra tu recka

1,7357

TRY

Rubel rosyjski

0,1017

RUB

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

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

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

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

306

6383

Suma

306

6383

1.01.2011 r.-31.12.2011 r.

Zrealizowany i nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wartoj¢ zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycla
lokat (w tys. zI)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

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

(5382)

(2406)

(104)

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

(5486)

Suma

(2406)

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzystwa sklada si~ tylko z cz~sci stalej.
1.01.2012 r.31.12.2012 r.

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

stala wynagrodzenia

1.01.2011 r.31.12.2011 r.

734

804

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 roku weszla w tycie zmiana statutu Funduszu Arka Prestit Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w
zakresie zasad naliczania i tworzenia rezerwy na oplat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka Prestit Akcji Srodkowej i Wschodniej
Europy.
Do dnia 24 maja 2012 roku obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

Zgodnie z Ar!. 77 us!. 5 Statutu Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez
Towarzystwo, nie wi~kszej jednak nit 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej
rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
Zgodnie z Art. 77 us!. 6 Statutu rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa wart. 77 us!. 5, naliczana byla w katdym Dniu Wyceny za
katdy dzien roku od wartosci Aktyw6w Subfunduszu z danego Dnia Wyceny i rozliczana byla do pi~tnastego dnia miesiqC8
nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
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Od dnia 25 maja 2012 roku obowiqzujq nast~pujqce zasady:
Zgodnie z Art. 77 us!. 5 Statutu Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez
Towarzystwo, nie wi~kszej jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szestdziesiqt pi~t) dni, od sredniej
rocznej wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Zgodnie z Art. 77 us!. 6 Statutu rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa wart. 77 us!. 5, jest naliczana od podstawy spefniajqcej
wymogi wskazane w § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia, SfUZqCej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Oniu Wyceny.
Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Onia Wyceny, przy czym podstawa
ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wypfaconym na poprzedni Ozieri Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia.

Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej jest naliczana w kazdym Oniu Wyceny za kazdy dzieri roku, wedlug stawki okreslonej wArt. 77 us!. 5
i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Pfatnosci z tytulu koszt6w limitowanych pomniejszajq utworzonq uprzednio

rezerw~.

Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

3,00%

Stawka obowictzujC!tca na dzien bilansowy

3,00%

Nota 12. Dane porownawcze

0

jednostkach uczestnictwa

Dane pOrOwnawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Wartost aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
(w tys. zl)
Wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa na koniec okresu
sprawozdawczego (w zl)

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.

31.12.2010 r.

19021

24762

3742

1 048,50

798,23

1 067,48
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Informacja dodatkowa
A.

Informacje 0 znaczetcych zdarzeniach, dotyczetcych lat ubiegtych. ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezetcy okres
sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Informacje 0 znaCZetcych zdarzeniach. kt6re nastctPity pO dniu bilansowym. a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

c.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sPOrzetdzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty bfQd6w podstawowych, ich przyczyny. tytuty oraz wptyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ majettkowet i finansowlt ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w

0

korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;

przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia
E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

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

F.

Inne informacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym. kt6re mogtyby w istotny spos6b wplynetc na
majettkowej, finansowej. wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.

ocenf~

sytuacjl
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Arka PrestiZ Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy
subfundusz w Arka PrestiZ Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniaj't-cy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupetniaj'1cy zawiera II stron
Raport uzupetniaj'1cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koricz'1cy si y
31 grudnia 2012 r.

1)

2013 KPMG Audyt spOlka Z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp.k. jest polsk'l spOlk'l komandytow'l i czfonkiem sieci KPMG
skladaj'lcej sic;: z niezaletnych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone
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Raporr u::.upelniajqcy::. badania sprawozdaniajednostkowego
::.a rok obrotowy kO/iczqcy shE 31 grudnia 2012 r.

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 Inwestycyjnym 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 Inwestycyjny Otwarty (zwany dalej Funduszem).
Fundusz moze uZywac nazwy skroconej 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.
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 Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1 071 wydanej dnia 30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

3
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za rok obrotowy konczqcy sif; 31 grudnia 2012 r.

1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

Si!d rejestrowy:

Si!d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Si!dowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zaktadowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 200 I r.
KRSOOOOOOl132
13 .202.000 zt

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarzi!d Towarzystwa.
W sklad Zarzi!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

- Prezes Zarzi!du,

• Pani Marlena Janota

- Cztonek Zarzi!du,

• Pan Michat Zimpel

- Cztonek Zarzi!du.

Zgodnie z uchwati! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Cztapowski zostat odwolany z funkcj i Cztonka Zarzi!du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwati! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostat powolany do petnienia funkcji Cztonka Zarzi!du z dniem podjycia uchwaty.

1.4.

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

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

Bozena Graczyk
9941

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

KPMG Audyt Spotka z ograniczoni! odpowiedzialnoscii!
sp.k.
ul. Chtodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000339379
Si!d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Si!dowego
527-26-15-362

KPMG Audyt Spotka z ograniczoni! odpowiedzialnoscii! sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzoni! przez Krajowi! Rady
Biegtych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzi!dzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
obrotowy konczi!cy siy tego dnia zostalo zbadane przez KPMG Audyt sp61ka z ograniczoni!
odpowiedzialnoscii! sp.k i uzyskalo opiniy bieglego rewidenta bez zastrzezen.
Poli!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
26 kwietnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Poli!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlozone w Si!dzie
Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r. Poli!czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogloszone zostalo w Monitorze
Polskim B nr 2016 z dnia 11 wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz
Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy w Monitorze Polskim B nr 2017 z dnia 11 wrzesnia
2012 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostaf przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibi! w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporzi!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy konczi!cy siy tego dnia oraz noty objasniaji!ce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umowi! z dnia
12 lipca 2012 r., zawarti! na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajowi! Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarzi!d Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksii!g rachunkowych, sporzi!dzenie
i rzetelni! prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawi! 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowii!zuji!cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i Sporzi!dzenie
raportu uzupelniaji!cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksii!g rachunkowych stanowii!cych podstawy jego Sporzi!dzenia.
Zarzi!d Towarzystwa zloZyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zali!czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaji!cych
w spos6b znaczi!cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania jednostkowego Zarzi!d Towarzystwa zloZyl wszystkie zi!dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporzi!dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduji!cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniaji! wymog niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorzi!dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan tinansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1.

Bilans

Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
NaleznoSci
Skladniki lokat notowane na ak1ywnym rynku
Zobowillzania
A ktywa netto
Kapitat subfunduszu
Kapiml wplacony
Kapiml wyplacony
Dochody zatr~mane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat nctto
Zakumulowany. n ierozdy sp on ow any zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 10 kat
Wzrost (spadek) wartosci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitatsubfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc aktywow nato na jednost~ uczestnictwa (zt)

7

31.12.2012
zf '000

31.12.2011
zt '000

19422
I 506
7
17909
401
19021
21 112
52585
(3 I 473)
(6243)
(1060)
(5 183)

25228
692
136
24400
466
24762
33155
44504
(II 349)
(6 162)
(673)
(5 489)

4152
19021

(2231 l
24 762

18 140.803
1048.50

31 021.750
79&23
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2.1.2. Rachunek wyniku

Z

operacji
1.01.2012 3l.l2.2012
zt '000

Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo r6znic kursO\vych
Pozostale

711
686
20

477
332
54
91

5

Koszty subfunduszu
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Oplaty zazezwolenia i rejestracyjne
Ujemne saldor6znic kursowych

1098
734
195

1120
804
269

70
99

46

1098

1120

(387)

(643)

6689
306
961
6383

(7892)
(5486)
./99
(2406)
2131

Pozo~tale

Koszty subfunduszu netto
Przychody z lokat netto
Zrealizowany i niezrealizowany zysW(strata)
Zrcalizowany zyskl(strata) ze zbycia lokat wt)m:
- :: tytul:u r6:: ni c kur sowych

W zrosV(spadek) n iezrcalizowanego zysku!(straty) z wyceny Iok at, w t)m:
-::: tytul:u r6::nic kursowych

Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajllcy na

1.01.20 II 31.12.2011
zt '000

jednostk~

uczestnictwa (zt)

8

(J

870)

6302

{853~

250,28

{269,30)

Iq....
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2.2.

Wybrane wskainiki finansowe

Lokaty (zl '000)
Wartosc aktywow ne1to Subtlmduszu (zl '000)
Wurtosc aktywow ne1to najednostky uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl '000)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zmiana w art 0 Sci aktywow netto najednostky uczestnictwa
*::miana wyrazona w stosunku roc::nym

9

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

17909
19021

24400
24762

3354
3742

I 048,50
21 112
6302
31.35%

798.23
33 155
(8 535)
(25.22%)

1067A8
3600
142
43.21%*
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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. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporz~dzenie").

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz~cych nieprawidlowosci
systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuniyte, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
W

trakcie

dotycz~cych

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacjy skladnikow maj~tkowych w terminach okreslonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i ujycia w ksiygachjej wynikow.

3.2.

Zasady dokonywania lokat, terminy i procedury rozliczenia transakcji z
uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosc wyceny aktyw6w
W zakresie objytym badaniem sprawozdania jednostkowego nie stwierdzono istotnych
nieprawidlowosci w dochowaniu przez Subfundusz zasad dokonywania lokat, terminow i
procedur rozliczania transakcji z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnosci wyceny aktywow
wedlug zasad 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 infonnacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj~ce
infonnacja dodatkowa stanowi~ integraln~ CZySC
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon~
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

odpowiedzialnosci~

sp.k.

,

Tl.{)Jd

FtJJt~~;J1fl

1%

(

£

/

,/
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M~dali~a Grzesik~~

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Bie'gly (refyident
Nr ewiCttncyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

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

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zalqcznikiem do sprawozdania polqczonego
funduszu Arka Prestii: Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy konczqcy sit(
31 grudnia 2012 r.

Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupelniaj,!cy zawiera 11 stron
Opinia niezaiemego bieglego rewidenta
oraz raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncz'!cy si y
3 1 grudnia 2012 r.

{) 2013 KPMG Audyt spotka Z ogtaniczon'l odpowiedzialnoSci'l- sp.k. jest poisk'l spotk'l komandytow'l i czlonkiem sieci KPMG
sktadaj<j.cej si~ z niezaleznych sp6l:ek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG Intetnational"), podmiotem prawa szwajcatskiego. Wszelkie ptawa zasttzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Telefon ~48 22 528 11 00
Fax
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmg.pl
E-mail
Internet wwwkpmg.pl

KPMGAudyt
Spo/ka z ograniczon,!
odpowiedzialnosci,! sp.k.
ul. Chtodna 51
00-867 VVarszawa
Poland

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

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

0

sprawozdaniu jednostkowym

Przeprowadzilismy badanie zahj.czonego sprawozdania jednostkowego Arka Prestiz Obligacji
Korporacyjnych subfunduszu w Arka Prestiz SpecjaJistycznym Funduszu Inwestycyjnym
Otwartym z siedzib<j. w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 ("Subfundusz"), na kt6re sklada siy
zestawienie lokat oraz bilans sporZ<j.dzone na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z
operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy koncZ<j.cy siy tego dnia oraz
noty objasniaj<j.ce i informacja dodatkowa.

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
ZarZ<j.d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi<j.g rachunkowych, sporz<j.dzenie i rzeteln<j. prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw<j. z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi<j.zuj<j.cymi przepisami prawa. ZarZ<j.d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn<j., kt6r<j. uznaje za niezbydn<j., aby sporz<j.dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.
Zgodnie z ustaw<j. 0 rachunkowosci, ZarZ<j.d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej S<j.
zobowi<j.zani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagania
przewidziane w tej ustawie.

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

Opinia
Naszyrn zdaniern, zal<j.czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznyrn Funduszu Inwestycyjnyrn Otwartyrn przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacjy rnaj<j.tkow<j. i finansow<j. Subfunduszu na dzien 31 grudnia 2012 r.,
wynik z operacji za rok obrotowy koncz<j.cy siy tego dnia, zostalo sporz<j.dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadarni rachunkowosci obowi<j.zuj<j.cyrni na terytoriurn
Rzeczypospolitej Polskiej okreslonyrni w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywaj<j.cyrni na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisarni prawa i postanowieniarni statutu Arka Prestiz Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz zostalo sporz<j.dzone na podstawie prawidlowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksi<j.g rachunkowych.

W irnieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon<j. odpowiedzialnosci<j. sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 51
00-867 Warszawa

~4~d~

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Kornandytariusz, Pelnornocnik

Biegly wident
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv Inwestvcvinvch S.A.
PI. Wolnosci 16, 61~139 Poznan
telefon: [+481 6185513 22
faks: [+48) 61 85513 21

OSWIADCZENIE ZARZ"DU

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

Zestawienie lokat wedlug stanu na dziefl 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokosci 182 628 tys. zL

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dziefl 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
195261 tys. zL

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w kwocie 10 922 tys. zL

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zwi~kszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 170 819 tys. zL

5.

Noty objasniajqce.

6.

Infonnacj~

dodatkowq.

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

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Dyrektor Dzialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych

)'v~1(;A~?ru
«-

!

v

Data: 18 kwietnia 2013 roku

www.arka.pl

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi<:jg
rachunkowych)
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Roczne sprawozdanie finansowe Arka Prestit Obligacji Korporacyjnych Subfundusz w Arka Prestit SFIO

Zestawienie lokat
1)

Tabela gfowna
31.12.2011 r_

31.12.2012 r.
SKt.ADNIKI LOKAT

Wartost wedtug
wyceny na
dzien bilansowy
(wtys. zt)

Wartost
wedtug ceny
nabycla
(wtys. zt)

Akcje

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Wartost
wedtug wyceny
na dzlen
bllansowy
(wtys. zt)

Wartost
wedtug ceny
nabyc!a
(wtys. zt)

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

-

-

-

-

-

Wa rranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

17445

17528

8,91%

523

528

2,14%

160261

165074

83,90%

23493

24101

97,33%

Instrumenty pochodne

-

26

0,01%

-

-

-

Udziaiy w sp6!kach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

177 706

182628

92,82%

24016

24629

99,47%

Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

Suma

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

2)

Tabele

uzupelniaj~ce
------

Listy zastawne

Rodzaj
rynku

Nazwa rynku

Em/tent

Kraj sledzlby
emltenta

Warunki
oprocen..
towanla

Tennin
wykupu

Rodzaj
listu

Wartosc
nom/nalna
jednego
listu (wz/)

Podstawa
emisji

Llczba

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bllansowy
(w tys. zl)

Wartosc
wedlug
ceny
nabycia
(wtys. z/)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

BRE BANK
Aktywny
HIPOTECZNY
rynek
SA SERIA
regulowany
HPA18
(PLRHNHP00268)

Ustawa z dni8

pielda Papler6w BRE Bank
Rzeczpospolita
r.vartosciowyCh w Hipoteczny Polska
~arszaWte S.A S.A

2017-04-20

Zmienny
kupon
(6,07%)

2016-04-20

Zmienny
kupon
(5,92%)

2018-06-15

Zmienny
kupon
(5,91%)

2019-03-18

Zmienny
kupon
(5,17%)

2908.1997 r.
Hipoteczny
o listam
list
zastawnych
zastawny
i bankach
hipotecznych

1000,00

4700

4700

4755

2,42%

1000,00

245

245

248

0,13%

1000,00

5300

5300

5312

2,70%

1000,00

7200

7200

7213

3,66%

17445

17445

17528

8,91%

Nienotowane na rynku aktywnym

BRE BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
SA SERIA
na rynku
nie dolyczy
aktywnym
HPA13
(PLRHNHP00219)

BRE Bank
Rzeczpospolita
Hipoteczny
FOlska
SA

BRE BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
SA SERIA
na rynku
nie dotyczy
aktywnym
HPA19
(PlRHNHP00276)

BRE Bank
Rzeczpospolita
Hipoteczny
lPolska
SA

PEKAO BANK
Nienotowane
HIPOTECZNY
SA SERIA LZ-II- na rynku
nie dotyczy
07
aktywnym
(PLBPHHP00119)

PEKAO
Bank
!Rzeczpospolita
Hipoteczny Polska
SA

Ustawa z dnia
29.08.1997 r.
Hipoleczny
a listam
list
zastawnym
zastawny
i bankach
hipotecznych
Ustawa z dnia

29.08.1997 r.
Hipoteczny
a listam
list
zastawnych
zastawny
i bankam
hipotecznych
Ustawa z dnia
29.08.1997 r.
Hipoteczny
a listam
list
zastawnych
zastawny
i bankach
hipotecznym

Suma

Dluzne papiery
wartoSciowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Tennin
wykupu

Warunki
oprocento-

wania

WartoSc
nominalna
jednego
papieru
wartoSclowego(wz/)

Liczba

Wartosc
wedlug ceny
nabycia
(w tys. zl)

Wartosc
wedlug
wyceny na
dzlen
bilansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6lem

o tenninie wykupu do 1 roku
Obiigacje
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

KRUK SA SERIA J2
Aktywny rynek
- KRU0713
nieregulowany
(PLKRK00001 01)
MCI MANAGEMENT
SA SERIAEMCI0613
(PLMCIMG00129)

Aktywny rynek
nieregulowany

Gielda Papierow
Wartosciowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2013-07-11

Zmienny kupon
(8,21%)

1000,00

696

696

718

0,37%

MC I Management Rzeczpospolita
SA
Polska

2013-06-28

Zmienny kupon
(9,89%)

1000,00

2370

2367

2380

1,21%

Nie dotyczy

BRE Bank
Hipoteczny SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-03-15

Zmienny kupon
(5,36%)

100000,00

30

3003

3007

1,53%

Nie dotyczy

Bank Polska
Kasa Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

2013-03-14

Staly kupon
(5,26%)

1000,00

5900

5900

5991

3,04%

100,00

75428

7570

7590

3,86%

Kruk SA

Nienotowane na rynku aktywnym

BRE BANK
HIPOTECZNY SA
SERIA BRE [K 08J

Nienotowane na
rynku aktywnym

Inne
Nienotowane na rynku aktywnym

BANK POLSKA
KASA OPIEKI SA
DC22P140313 PEKAO CERT
140313

Nienotowane na
rynku aktywnym

o tenninle wykupu powytej 1 roku
Obilgacje
Notowane na aktywnym rynku regulowanym

GIEtDA PAPIER6w
WARTOSCIOWYCH
WWARSZAWIE SA Aktywny rynek
SERIAA - GPW0117 regulowany
(PLGPWOOOO033)

Gielda Papierow Gielda Papierow
Rzeczpospolita
Wartosciowym
Wartosciowych
Polska
w Warszawie SA w Warszawie SA

2017-01-02

Zmienny kupon
(6,31%)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

W'lQry

W'lQry

2018-06-11

Staly kupon
(5,75%)

4086,20

1100

4171

4798

2,44%

Aktywny rynek
regulowany

Borse Stuttgart

Rumunia

Rumunia

2019-11-07

Staly kupon
(4,875%)

4088,20

1600

6531

6930

3,52%

REPHUN 5 3/4
06/11/18

(XS0369470397)
ROMANI 47/8
11107/19

(XS0852474336)
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Dluzne papiery
wartoSciowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowanla

WartoSc
nominaina
jednego
papieru
wartosclowego(wzl)

Liczba

Wartosc
wedlugceny
nabycia
(wtys. zl)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzien
bllansowy
(wtys. zl)

Procentowy
udziaiw
aktywach
og6lem

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym

BANK POLSKIEJ
SPOLDZIELCZOSCI
SA W WARSZAWIE
SERIA BPS0718
(PLBPSOOOO032)
BANK POLSKIEJ
SPOLDZIELCZOSCI
SA W WARSZAWIE
SERIA BPS0720
PLBPSOOOO024)
BANK POLSKIEJ
SPOWZIELCZOSCI
SA W WARSZAWIE
SERIA BPS1122
PLBPSOOOOO40)
BOS FINANCE AS
BOSPW 6 05/11/16
(XS0626282783)
GETIN NOBLE
BANK SA SERIA A
- GNB0618
(PLNOBLEOO033)
HUNGARIAN
DEVELOPMENT
BANK MAGYAR 5
71805/31/16

Aktywny rynek
nieregulowany

Aktywny rynek
nieregulowany

Aktywny rynek
nieregulowany

2018-07-15

Zrnienny kupon
(8,17%)

1000,00

4270

4284

4418

2,25%

Bank Polskiej
Sp6ldzielczosci
SAw
Warszawie

Rzeczpospolita
Polska

2020-07-12

Zmienny kupon
(8,66%)

1000,00

615

631

647

0,33%

Bank Polskiej
Sp6ldzielczosci
SAw
Warszawie

RzeczpospoHta
Polska

2022-11-29

Zmienny kupon
(8,30%)

100,00

84000

8400

8545

4,34%

Szwecja

2016-05-11

Staly kupon
(6,00%)

4088,20

1217

5112

5404

2,75%

100000,00

28

2800

2802

1,42%

4088,20

250

976

1056

0,54%

BOS Finance AB

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Gelin Noble Bank Rzeczpospolita
Polska
SA

2018-06-29

Zmienny kupon
(8,06%)

Frankfurter
Wertpapierborse

Hungarian
Development
Bank

W'lQry

2016-05-31

Staly kupon
(5,875%)

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

IPF Investments
Polska sp, z 0,0,

RzeczpospoHta
Polska

2015-06-30

Zmienny kupon
(12,44%)

100000,00

23

2323

2476

1,26%

RzeczpospoHta
Polska

2023-08-25

Indeksowany
kupon (2,75%)

1148,87

2100

2435

2762

1,40%

KrukSA

RzeczpospoHta
Polska

2014-05-25

Zmienny kupon
(9,11%)

1000,00

1315

1323

1361

0,69%

KrukSA

RzeczpospoHta
Polska

2016-11-05

Zmienny kupon
(9,35%)

1000,00

1940

1940

2026

1,03%

MCI Management RzeczpospoHta
Polska
SA

2014-03-31

Zmienny kupon
(8,95%)

1000,00

679

684

693

0,35%

OT Logistics SA

RzeczpospoHta
Polska

2014-11-28

Zmienny kupon
(8,62%)

1000,00

900

900

913

0,46%

Aktywny rynek
njeregulowa~y

Aktywny rynek
nieregulowany

Aktywny rynek
nleregulowany

MCI MANAGEMENT
Aktywny rynek
SA SERIAFnieregulowany
MCI0314
(PLMCIMG00137)
OT LOGISTICS SA
Aktywny rynek
SERIA A - ODR1114
nieregulowany
(PLODRTSOO025)
POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN
SA SERIA
ORLEN002 270219PKN0219
(PLPKNOOOO083)
POLSKIE
GORNICTWO
NAFTOWE I
GAZOWNICTWO
SA SERIA
PGNG170619PZ PGN0617
(PLPGNIGOO063)
POWSZECHNA
KASA
OSZCZE;DNOSCI
BANK POLSKI SA
SERIA OP0922 PK00922
(PLPK00000081 )
SLOREP 4 5/8

RzeczpospoHta
Polska

Frankfurter
Wertpapierborse

KRUK SA SERIA 11
Aktywny rynek
- KRU0514
nieregulowany
(PLKRKOOOO069)

KRUK SA SERIA
01-KRU1116
(PLKRKOOO0192)

Bank Polskiej
Sp6ldzielczosci
SAw
Warszaw[e

Aktywny rynek
nieregulowany

(XS0632248802)
IPF INVESTMENTS
POLSKA SP, ZOO,
Aktywny rynek
SERIA IPFPL300615
nieregulowany
- IPF0615
(PLlPFIPOO025)
IZ0823
(PLOOO0105359)

Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywny
System Obrotu
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywny
System Obrotu

Treasury
Skarb Paristwa
BondSpot Poland
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
Warszawie Alternatywny
System Obrotu
Gie!da Papier6w
Wartosc'lowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu
Gie!da Papier6w
Wartosciowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu
Gielda Papier6w
Wartosciowych w
WarszawieAlternatywny
System Obrotu

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Polski Koncern
Naftowy Orlen
SA

Rzeczpospolita
polska

2019-02-27

Zmienny kupon
(6,72%)

100000,00

15

1500

1551

0,79%

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot Alternatywny
System Obrotu

Polskie
G6rnictwo
Naftowe i
Gazownictwo
SA

Rzeczpospolita
Polska

2017-08-19

Zmienny kupon
(5,43%)

10000,00

740

7400

7524

3,82%

Aktywny rynek
nieregulowany

BondSpot
Alternatywny
System Obrotu

Rzeczpospolita
Polska

2022-09-14

Zmienny kupon
(6,60%)

100000,00

59

5900

6074

3,09%

Powszechna
Kasa
Oszcz~dnosci

Bank Polski SA

Aktywny rynek
nieregulowany

MTS Slovenia

Stowenia

Stowenia

2024-09-09

Staly kupon
(4,625%)

4088,20

2000

7428

7463

3,79%

WZ0117
(PLOOO0106936)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Panstwa

Rzeczpospolita
Polska

2017-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

11300

11226

11627

5,91%

WZ0118
(PLOOO0104717)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
BondSpot Poland

Skarb Paristwa

Rzeczpospolita
Polska

Zrnienny kupon
2018-01-25
(5,15%)

1000,00

4950

4904

5090

2,59%

WZ0121
(PLOOO0106068)

Aktywny rynek
nieregulowany

Treasury
Skarb Paristwa
BondSpot Poland

Rzeczpospolita
Polska

2021-01-25

Zmienny kupon
(5,15%)

1000,00

32050

31150

32629

16,58%

Rzeczpospolita
Polska

2019-09-03

Zmienny kupon
(7,76%)

10000,00

3700

3793

1,93%

09/09/24

(SIOOO21 02984)

Nienotowane na rynku aktywnym

CAN-PACK SA
SERIA
Nienotowane na
CANPACK02030919 rynku aktywnym Nie dotyczy
(PLCNPCKOO018)

Can-Pack SA

5

370
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Wartosc
OIume paplery
wartoSciowe

CIECH SA SERIA
02 (PLCIECHOOO83)
ENERGASA
ENERGA SERIA A
(PLENERGOOO14)
PKO FINANCE AS
PKOBP 4.63
09126/22
(XS0783934085)

Rodzaj rynku

Nienotowane na

rynku aktywnym
Nienotowane na

rynku aktywnym

Nienotowane na

rynku aktywnym

Nazwa rynku

Kraj sledziby
emitenta

Emitent

Rzeczposponta

Termln
wykupu

wania
Zmienny kupon

Nie dotyczy

Ciech S.A

Nle dotyczy

Energa SA

Rzeczpospolita
Poiska

2019-10-18

Zmienny kupon
(6,30%)

Nie dotyczy

PKO Finance AB

Szwecja

2022-09-26

Sta!y kupon
(4,63%)

Polska

2017-12-05

Warunkl
oprocento-

(9,33%)

nominalna
jednego
papieru
wartosciowego(wzl)

!<raj siedziby

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent (wystawca)

emltenta
(wystawcy)

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

niedotyczy

Bank Polska Kasa
Opieki SA

Rzeczpospolita
Polska

nie dotyczy

Bank Polska Kasa
OpiekiSA

Rzeczpospolita
Polska

L1czba

Wartosc
wed/ug
wyceny na
dzien
bilansowy
(wtys. z/)

Procentowy
udzialw
aktywach
og6lem

10000,00

420

4200

4227

2,15%

10000,00

713

7130

7220

3,67%

3099,60

4202

13677

13359

6.79%

241280

160 261

165074

83,90%

Suma

Instrurnenty pochodne

Wartosc
wed/ug ceny
nabycla
(w tys. zI)

Instrument
bazowy

WartoSc
WartoSt
wedlug wyceny Procentowy
wed/ug ceny
udzial
na dzien
nabycia
waktywach
bilansowy
(wtys. zI)
og6lem
(wtys. z/)

Liczba

Nlewystandaryzowane Instrumenty pochodne
Nlenotowane

na rynku aktywnym

FORWARD, WALUTA EUR, 2013-01-30

FORWARD, WALUTA EUR, 2013-02-27
FORWARD, WALUTA EUR, 2013-02-27
FORWARD, WALUTA USD, 2013-01-30

FORWARD, WALUTA USD, 2013-02-27

N ienotowane na

rynku aktywnym
Nienotowane na

rynku aktywnym
Nienotowane na

rynku aktywnym
Nienotowane na

rynku aktywnym
Nienotowane na

rynku aktywnym

waluta EUR
2360700,00
EUR
waluta EUR
3150000,00
EUR
waluta EUR
130000,00 EUR
waluta USD
2550000,00
USD
waluta USD
1730000,00
USD

Surna

3)

1

-

(29)

(0,01)%

1

-

11

0,00%

1

-

(2)

0,00%

1

-

(81)

(0,04)%

1

-

15

0,01%

5

-

(85)

(0,04)%

Tabele dodatkowe

Grupy kapitalowe,

0

kt6rych mowa w art. 98 ustswy

Grupa Kapltatowa Powszechna Kasa OszczQdnosci Bank Polski SA:

Wartosc wed/ug wyceny
na dzien bilansowy
(w tys. zI)

Procentowy udzial
w aktywach og6lem

19433

9,88%

6074

3,09%

Obligacje POWSZECHNA KASA OSZCZE;DNOSCI BANK POLSKI SA SERIA OP0922 - PK00922
(PLPK00000081 )
Obligacje PKO FINANCE AB PKOBP 4.63 09/26/22 (XS0783934085)

13359

6,79%

Grupa kapltatowa UnlCredit S.P.A.:

13204

6,70%

Listy zastawne PEKAO BANK HIPOTECZNY SA SERIA LZ-II-07 (PLBPHHP00119)

7213

3,66%

Certyftkaty Depozylowe BANK POLSKA KASA OPIEKI SA DC22P140313 - PEKAO CERT 140313

5991

3,04%

Sk/adnlki lokat nabyte od podmlot6w,

0

kt6rych

mowa w art. 107 ustawy •

Wartosc wedlug
wyceny na dzien
bilansowy
(wtys. zI)

Procentowy udzlal
w aktywach og6Iem

obligacje WZ0118 (PLOOO0104717)

514

0,26%

obligacje WZ0121 (PLOOOO106068)

814

0,41%

• Tabela prezentuje sk/adniki lokat Subfunduszu, kt6re byly przedmiotem transakcji z Depozylariuszem Subfunduszu lub z podmiotem dominujqcym
w stosunku do Towarzystwa. Prezentacji podlega tylko ta cz~sc sk/adnika lokat, dla kt6rej drugq stronq transakcji byl Depozylariusz Subfunduszu lub
podmiot dominujqcy w stosunku do Towarzystwa. Na dzier'i 31.12.2012 roku w portfelu Subfunduszu nie istnialy skladniki lokat, kt6re bylyby przedmiotem
transakcji Subfunduszu z akcjonariuszem Towarzystwa, jak r6wniez z podmiotami zaleznymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozylariusza
Subfunduszu.
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Bilans
(w tysictcach ztotych,

Z

wyjcttkiem liczby (w szt) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zm
31.12.2012 r.

I. Aktywa

31.12.2011 r.
196760

24762

7820

104

-

29

6312

-

132232

20104

127477

19824

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

50396

4525

- dluzne papiery wartosciowe

37597

4277

II. Zobow!llzania

1499

320

III. Aktywa netto

195261

24442

IV. Kapltat Subfunduszu

184043

24146

1. Kapital wplacony

291 527

33826

(107484)

(9680)

8586

419

4890

711

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

3696

(292)

VI. Wzrost (spadek) wartosc! lokat w odn!es!eniu do ceny nabycla

2632

(123)

195261

24442

173250,458

23977,566

1 127,05

1019,37

~-

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

si~

drugiej strony do odkupu

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

2. Kapita! wyplacony
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-

VII. Kapitat Subfunduszu i zakumulowany wyn!k z operacjl

Liczba jednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkow<t, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

(w tysiC\.cach ztotych, z wyjC\.tkiem wynlku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

6285

824

1. Przychody odsetkowe

6285

824

0

-

II. Koszty Subfunduszu

2106

113

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

1066

82

40

21

0

0

13

1

987

9

2. Pozostale przychody

2. Oplaty dla Depozylariusza

3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Koszty odsetkowe

5. Ujemne saldo r6znic kursowych

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

2106

113

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

4179

711

VI. Zrealizowany I nlezrealizowany zysk (strata)

6743

(415)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia loka!. w tym:

3988

(292)

- z ty1ulu r6znic kursowych

(221)

84

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

2755

(123)

- z ty1ulu r6znic kursowych

(950)

531

VII. Wynik Z operacji

10922

296

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

107,69

19,37

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdania
finansowego.
Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa obliczono w
Dla kazdego
w wartosciach
spos6b wynik
obliczonych w

nast~pujqcy

spos6b:

dnia wyceny z podanego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netio 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 tysi<\cach zlotych, z wyj<\tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zi»
--.
---

---~~

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

27.05.2011 r.·31.12.2011 r.

I. Zmiana wartosci aktyw6w netto

.---.

24442

1- Wartost aktyw6w netto na kOnlee poprzedniego okresu sprawozdawezego
2_ Wynik z operaeji za okres sprawozdawezy (razem), w tym:

10922

296

.~'"

a) przyehody z lokat netto

.--

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbyeia lokat

---

--

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

:.-

3_ Zmiana w aktywaeh netto z tytulu wyniku z operaeji

4179

711

3988

(292)

2755

(123)

10922

296

159897

24146

257701

33826

97804

9680

4_ Dystrybueja doehod6w (przyehod6w) Subfunduszu (razem), w tym:
a) z przyehod6w z lokat netto

.-.
b) ze zrealizowanego zysku ze zbyeia lokat
~~----

e) z przyehod6w ze zbycia lokat

--

.-

5_ Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawezym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaeonego
uezestnietwa)

(powi~kszenie

kapitalu z tytulu zbylyeh jednostek

.--

b) zmiana kapitalu wyplaeonego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionyeh jednostek
uezestnietwa)

--

--

6_ tqezna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawezym

170819

24442

7_ Wartost aktyw6w netto na koniee okresu sprawozdawezego

195261

24442

8_ Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawezym

120905

18674

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

.

__.

1 _Zmiana liezby jednostek uczestnietwa w okresie sprawozdawezym, w tym:
a) liezba zbytyeh jednostek uezestnietwa

430728,724

33515,764

b) liezba odkupionyeh jednostek uezestnietwa

281 455,832

9538,198

149272,892

23977,566

e) saldo zmian

---

2_ Liezba jednostek uezestnietwa narastajqeo od poezqtku dzialalnosei Subfunduszu,
wtym:
a) liezba zbytyeh jednostek uGzestnietwa

464244,488

b) liezba odkupionyeh jednostek uezestnietwa

290994,030

9538,198

c) saldo zmian

173250,458

23977,566

173250,458

23977,566

1019,37

1 000,00'

1 127,05

1 019,37

10,56%

3,23%

1 014,10

999,71

2012-01·05

2011·06·02

1 127,05

1 020,89

2012·12·31

2011·11·10

1 126,45

1 019,20

3_ Przewidywana liezba jednostek uezestnietwa

33515,764

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkQ uczestnictwa
1_ Wartost aktyw6w netto na
sprawozdawezego

jednostk~

uezestnietwa na koniee poprzedniego okresu

2_ Wartost aktyw6w netto na
sprawozdawezego

jednostk~

uezestnietwa na koniee biezqeego okresu

3_ Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na
sprawozdawezym

jednostk~

uezestnietwa w okresie

4_ Minimalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uezestnietwa w okresie
sprawozdawezym
data wyeeny
5_ Maksymalna wartost aktyw6w netto na jednostk~ uezestnietwa w okresie
sprawozdawezym
data wyeeny
6_ Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uezestnietwa wedlug ostatniej wyeeny w okresie
sprawozdawezym
data wyeeny

2012·12·28

2011.12·30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w srednlej wartosci aktyw6w netto

1,74%

1,01%

1_ Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

0,88%

0,73%

2_ Proeentowy udzial oplat dla Depozytariusza

0,03%

0,19%

• Ze

wzgl~du

na fakt, iz Subfundusz rozpoezql dzialalnost 27 maja 2011 roku, prezentowana wartost jednostki uezestnietwa jest wartoseiq nominalnq_

Wszystkie wartosei proeentowe zawarte w zestawieniu zostaly poliezone w skali calego roku_
Zestawienie zmian w aktywach netto nalezy analizowat Iqeznie z notami obJasniajqeymi i informaejq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
sprawozdania finansowego_
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis przyjQtych zasad rachunkowosci
a)

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

b)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje 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 najblitszej
wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan,
Jeteli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz potwierdzenia
zawarcia umowy we wskazanym powytej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu nast~pnym
po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu finansowego wycenianego
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si~
wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim dat~ zawarcia oraz
rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~tnych) transakcji.
Nabyte skladniki 10k at ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci ksi~gowej
r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.

ksi~gach

Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Zobowiqzania i naletnosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku
z rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedaty 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 zobowiqzania i naletnosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
kompensowane w przypadku, gdy:

b~dq

•
•

Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
Subfundusz zamierza rozliczyc transakcj~ w kwocie netto poddanych kompensacie zObowiqzan
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyc z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyc.
Niezrealizowany zysklstrata z wyceny lokat wpiywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.

naleznosci lub

Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w
pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze przychody odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq odsetki
naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dluznych papier6w wartosciowych
wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy
dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6tnic kursowych w transakcjach zbycia skladnik6w
loka!.
przyrost wartosci dluznych papier6w wartosciowych w okresie mi~dzy ostatnim ich notowaniem a dniem wykupu obliczany
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej powi~ksza niezrealizowany zysklstrat~ z wyceny loka!.
Odsetki naliczone oraz naletne od srodk6w pieni~znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi~kszajq
wartosc aktyw6w Subfunduszu w Oniu Wyceny.
Oniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego albo kapitalu wyplaconego jest dzien zbycia lub odkupienia
jednostek uczestnictwa. Na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okreslonym Oniu
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Wyceny nie uwzgl~dnia si~ zmian w kapitale wplaconym oraz zmian kapitalu wyplaconego zwiqzanych z wplatami lub
wyplatami ujmowanymi w rejestrze uczestnik6w w tym Dniu Wyceny.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji nabycia lub zbycia waluty ujmuje si~ w ksi~gach
rachunkowych Subfunduszu w dniu zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartosc godziwa kontraktu jest
dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu. Gdy wartosc godziwa kontraktu jest ujemna, kontrakt ujmowany jest
w zobowiqzaniach bilansu.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty walutowe.
Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji. Transakcje te
ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej zero, natomiast
wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu wyliczonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci koszty limitowane, koszty nielimitowane, ujemne saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze koszty
odsetkowe, do kt6rych zaliczamy odsetki od zaciqgni~tych kredyt6w i pozyczek oraz amortyzacj~ premii.
Koszty odsetkowe z tytulu kredyt6w i pozyczek
efektywnej stopy procentowej.

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza siE[! w czasie, przy zastosowaniu

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa. Szczeg6lowe informacje zostaly zawarte w nocie 11.
NastE[!pujqce koszly zwiqzane z funkcjonowaniem SUbfunduszu pokrywane Sq z aktyw6w Subfunduszu: prowizje i opiaty
maklerskie i bankowe, w tym zwiqzane z transakcjami kupna i sprzedazy papier6w wartosciowych i praw majqtkowych,
prowizje i oplaty zwiqzane z przechowywaniem aktyw6w Subfunduszu, odsetki od kredyt6w i pozyczek zaciqgniE[!tych przez
Subfundusz, prowizje i oplaty zwiqzane z przekazami pocztowymi, podatki i inne obciqzenia nalozone przez wlasciwe organy
administracji publicznej. w tym oplaty za zezwolenia i oplaty rejestracyjne. Wyzej wymienione koszty stanowiq koszty
nielimitowane Subfunduszu i Sq pokrywane zgodnie z umowami, na podstawie kt6rych Subfundusz jest zobowiqzany do ich
ponoszenia, oraz zgodnie z przepisami prawa i decyzjami wydanymi przez wlasciwe organy administracji publicznej.
Pozostale koszty funkcjonowania Subfunduszu pokrywa Towarzystwo ze srodk6w wlasnych.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siE[! w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien ujE[!cia tych operacji w ksiE[!gach
rachunkowych Subfunduszu.
c)

Wycena aktyw6w oraz ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Aktywa Subfunduszu wycenia siE[!, a zobowiqzania Subfunduszu ustala siE[! w Dniu Wyceny (dzien okreslony w statucie
funduszu, w kt6rym wycenia siE[! aktywa Subfunduszu, ustala siE[! wartosc zobowiqzan Subfunduszu, ustala siE[! wartosc
aktyw6w netto Subfunduszu oraz wartosc aktyw6w netto przypadajqcych na jednostkE[! uczestnictwa albo certyfikat
inwestycyjny) oraz na dzien sporzqdzania sprawozdania finansowego.
Aktywa Subfunduszu wycenia siE[!, a zobowiqzania Subfunduszu ustala siE[! wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci
godziwej.
1. Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: Iist6w zastawnych, dluznych
papier6w wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzglE[!dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dostE[!pna
wartosc godziwa tego prawa) wyznacza siE[! - ze wzglE[!du na godziny zamkniE[!cia aktywnych rynk6w zagranicznych,
na kt6rych moze lokowac Subfundusz - wedlug kurs6w dostE[!pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej trzeciej zero zero) czasu
polskiego w nastE[!pujqcy spos6b:
a)

jezeli Dzien Wyceny jest r6wnoczesnie zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug
ostatniego dostE[!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
zamkniE[!cia, a w przypadku braku kursu zamkniE[!cia - innej. ustalonej przez rynek wartosci stanowiqcej jego
odpowiednik, za ostatni dostE[!pny kurs przyjmuje siE[! ten kurs albo wartosc z Dnia Wyceny.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych, w kt6rym wyznaczany i oglaszany jest kurs
zamkniE[!cia przyjmuje siE[! ostatni kurs zamkniE[!cia w systemie notowan ciqglych dostE[!pny 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan ciqglych bez odrE[!bnego wyznaczania kursu zamkniE[!cia
przyjmuje siE[! ostatniq cenE[! transakcyjnq dostE[!pnq 0 godzinie 23:00.
W przypadku papier6w notowanych w systemie notowan jednolitych przyjmuje siE[! ostatni kurs ustalony w systemie
kursu jednolitego.

b)

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

c)

jezeli Dzien Wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - wedlug ostatniego
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 stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanej w spos6b
umozliwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej. Za wiarygodnie oszacowanq wartosc godziwq
danego skladnika aktyw6w notowanego na aktywnym rynku uznaje siE[! wartosc wyznaczonq poprzez zastosowanie
przyjE[!tego w uzgodnieniu z Depozytariuszem modelu wyceny najbardziej odpowiedniego dla danego skladnika lokat,
zgodnie z najlepszq wiedzq Subfunduszu i praktykq rynku finansowego.
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2. W przypadku gdy skladnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi~cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs
ustalony na rynku gl6wnym. Wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~ na koniec kazdego kolejnego miesiqca kalendarzowego
na podstawie wolumenu obrotu na danym skladniku lokat na danym aktywnym rynku, pod warunkiem ze Subfundusz moze
dokonywae transakcji na tym rynku. W przypadku gdy brak jest mozliwosci obiektywnego lub wiarygodnego ustalenia
wielkosci wolumenu obrotu lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje
kolejne, mozliwe do zastosowania kryterium:
a)

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

b)

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

c)

kolejnose wprowadzania do obrotu - jako rynek gl6wny wybiera
najwczesniej.

si~

3. Wartose skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl notowany

si~

w

nast~pujqcy

spos6b:

a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek
wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w odsetkowych
Subfunduszu;

b)

depozyt6w bankowych - wedlug wartosci nominalnej, z
procentowej;

c)

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

d)

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

e)

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

uwzgl~dnieniem

odsetek, przy zastosowaniu efektywnej stopy

4. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej
ceny nabycia - wartose godziwa wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonq
skorygowanq cen~ nabycia.
5. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, POCZqwszy od dnia zawarcia
umowy kupna, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy
czym do dnia rozliczenia umowy kupna transakcje przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wykazuje si~ w cenie
nabycia, kt6ra stanowi skorygowanq cen~ nabycia. Na dzien rozliczenia cena nabycia sluzy do wyliczenia skorygowanej
ceny nabycia.
6. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~,
pOCZqwszy od dnia zawarcia umowy sprzedazy, metodq skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, przy czym do dnia rozliczenia umowy sprzedazy zobowiqzania z tytulu transakcji przy
zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu wykazuje si~ w cenie sprzedazy, kt6ra stanowi cen~ skorygowanq.
7. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na
aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane,
i wykazuje si~ w walucie polskiej po przeliczeniu wedlug sredniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na Dzien Wyceny.
8. Za wiarygodnie oszacowanq wartose godziwq uznaje

si~

wartose wyznaczonq poprzez:

a)

oszacowanie wartosci skladnika lokat przez wyspecjalizowan q, niezaleznq jednostk~ swiadczqcq tego rodzaju uslugi,
o He mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym skladnikiem;

b)

zastosowanie wlasciwego modelu wyceny skladnika lokat,
pochodzq z aktywnego rynku;

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogloszonej
na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej konstrukcji prawnej i celu
ekonomicznym.

0

He wprowadzone do tego modelu dane wejsciowe
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d)

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

najistotniejsze z szacunk6w zastosowane

przy sporzqdzeniu sprawozdania finansowego

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

Skladniki lokat wyceniane metodq zamortyzowanego kosztu
Na kazdy Dzien VVyceny dokonywana jest ocena, czy zaistnialy przeslanki swiadczqce 0 utracie wartosci skladnik6w loka!.
Jezeli przeslanki takie istniejq, dokonuje silil odpisu aktualizujqcego w wysokosci r6znicy pomilildzy wartosci q bilansowq
a oszacowanq wartosciq biezqcq oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pienililznych wynikajqcych z danego skladnika loka!.
VVyznaczenie przeslanek utraty wartosci oraz wyliczenie biezqcej wartosci oczekiwanych przyszlych przeplyw6w pienililznych
wymaga dokonania przez Towarzystwo szacunk6w. Metodologia i zalozenia wykorzystywane przy ustalaniu poziomu utraty
wartosci podlegajq regularnemu przeglqdowi.
Szacunki dokonane na dzien bilansowy uwzgllildniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzien. Biorqc pod uwaglil
zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzien 31 grudnia 2012 roku 25,61% aktyw6w Subfunduszu zostalo wycenionych w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny (na dzien 31 grudnia 2011 odpowiednio 18,27%). VV zmiennym otoczeniu rynkowym
wystlilPuje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w wyceny ujlilte w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic silil 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
VV okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowosci.

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Naletno~ci

Subfunduszu

Warto~¢ na dzien
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Z tytulu zbytych lokat

Warto~¢ na dzien
31.12.2011 r. (w tys. zt)

29

Z tytulu odsetek

0

Suma

29

Nota 3. Zobowictzania Subfunduszu
Zobowi¥8nla Subfunduszu

Warto~¢ na dzien
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Warto~¢ na dzien
31.12.2011 r. (w tys. zt)

Z tytulu wyceny instrument6w pochodnych

111

Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa

742

Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa

463

253

Pozostale zobowiqzania, w tym:

183

25

. zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

155

16

1499

320

Suma

42

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

Nota 4. Srodki pieniQzne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura srodk6w

pleni~znych

na rachunkach bankowych

Wartosc na dZiel'i
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartosc na dziel'i
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Banki

7820

Bank Handlowy w Warszawie SA

7820

PLN

7820

31.12.2011 r.
Struktura srodk6w

pienl~znych

na rachunkach bankowych

Wartosc na dziel'i
bilansowy w walucle
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Wartosc na dziel'i
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Banki

104
PLN

Bank Handlowy w Wanszawie SA

104

104

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
grednl w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bietl\cych zobowi/tZal'i Subfunduszu

Wartosc na
31.12.2012 r.
w danej walucie
(wtys.)

Waluta

Wartosc na 31.12.2012 r.
wwalucle sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

grednl w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych

2666

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

2391

2391

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

49

152

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

30

123

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.
grednl w okresle sprawozdawczym pozlom srodk6w pieni~znych utrzymywanych
w celu zaspokojenla bietl\cych zobowl/tZal'i Subfunduszu

WartoSc na
31.12.2011 r.
w danej walucle
(wtys.)

Waluta

Wartosc na 31.12.2011 r.
w walucie sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

grednl w okresle sprawozdawczym poziom srodk6w pienl~znych

761

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

745

745

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

1

3

Bank Handlowy w Warszawie SA

EUR

3
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Nota 5. Ryzyka
(1)

Ryzyko stopy procentowej

( 1.1)

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

31.12.2012 r.
(wtys.zt)
Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego
okresie do wykupu

001
mies1llca

Od 1
miesillca do
3 miesi~cy

Od 3

Od 6

miesi~cy do
6 miesi~cy

miesi~ydo

1 roku

Od 1 roku do 3
lat

Powytej
31at

.

0

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

Razem

5991

25651

25651

13359

19350

.

Pozostale aktywa
Razem aktywa obclltZone
ryzyklem wartosci
godziwej wynlkajllcym ze
stopy procentowej

5991

39010

45001

Procentowy udzlat w
aktywach og6tem

3,04%

19,83%

22,87%
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31.12.2011 r.
(w tys. zt)

;+-

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

Do 1
mlesillca

Od 1
miesillcado
3 miesi~cy

Od3

Od 6

miesi~cydo
6 miesi~cy

miesi~cydo

1 roku

Od 1 roku do 3
lat

Powytej
31at

Razem

0

Skladniki tokat notowane na
aktywnym rynku

7822

8729

3370

3370

907

11192

12099

3,66%

45,20%

48,86%

907

Skfadniki tokat nienotowane
na aktywnym rynku
pozostale aktywa
Razem aktywa obcilltone
ryzykiem wartoSci
godziwej wynikajllcym ze
stopy procentowej
Procentowy udziat w
aktywach og6tem

(1 .2)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej, w podziale na kategorie bilansowe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikajqcym ze stopy
procentowej zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 zmiennym oprocentowaniu,
wedlug podzialu na okresy pozostajqce w dniu bilansowym do dnia zmiany kuponu odsetkowego (zmiany oprocentowania).
Do 1
miesillca

31.12.2012r.
(wtys.zt)
Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
stro ny do odkupu, z tego
okresie do wykupu

Od 1
mlesillca do
3 miesl~cy

Od3

Od6

miesl~ydo

miesi~cydo

6 miesl~cy

1 roku

Od 1 roku do 3
lat

Powytej
31at

6312

6312

0

Razem

Skladniki tokat notowane na
aktywnym rynku

57891

14181

34509

106581

Skladniki tokat nienotowane
na aktywnym rynku

7220

14013

9787

31020

Razem aktywa obcilltone
ryzykiem wartol\cl
godziwej wynikajllcym ze
stopy procentowej

71423

28194

44296

143 913

Procentowy udziat w
aktywach og6tem

36,30%

14,33%

22,51%

73,14%

Pozostale aktywa

31.12.2011 r.
(wtys.zt)
Transakcje przy
zobowiqzaniu si~ drugiej
strony do odkupu, z tego
okresie do wykupu

Do 1
miesillca

Od 1
miesillcado
3 miesi~y

Od 3

Od6

miesi~cy do
6 miesi~cy

miesl~ydo

1 roku

Od 1 roku do 3
lat

Powytej
31at

Razem

0

Skfadniki tokat notowane na
aktywnym rynku

9444

143

Skladniki tokat nienotowane
na aktywnym rynku

1788

11375

1155

1155

Pozostale aktywa
Razem aktywa obciltione
ryzykiem wartoSci
godziwej wynlkajllcym ze
stopy procentowej
Procentowy udziat w
aktywach og6tem

9444

143

2943

12530

38,14%

0,58%

11,89%

50,61%

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelnia!y swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen), w podziale
na kategorie bilansowe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zosta!y zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii a ktyw6w , bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
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31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

7820

Procentowy
udzialw
aktywach
og6tem
3,97%

31.12.2011 r.
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

104

Naleznosci, wtym:
naleznosci z ty1ulu zawartych transakcji sprzedazy skladnik6w lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym rynku,
wtym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Panstwa lub NBP
listy zastawne

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem
0,42%

29

0,11%

29

0,11%

6312

3,20%

132232

67,21%

20104

81,20%

52108

26,48%

10142

40,96%

4755

2,42%

280

1,14%

in ne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dluznym

75369

38,31%

9682

39,10%

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym nienotowane na aktywnym rynku,
wtym:

50370

25,60%

4525

18,27%

listy zastawne

12773

6,49%

248

1,00%

in ne niz listy zastawne oraz nii: emitowane lub gwarantowane przez
Skarb Panstwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze dlui:nym

37597

19,11%

4277

17,27%

196734

99,98%

24762

100,00%

dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdz gwarantowane przez
Skarb Panstwa lub NBP

Razem aktywa Subfunduszu obcillione ryzykiem kredytowym

(2.2)

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

31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys.zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

Dtu1ne papiery warto~ciowe, w tym:
Skarb Panstwa (RP)

52108

26,48%

BRE Bank Hipoteczny

13322

6,78%

BOS Finance AB

5404

Hungarian Development Bank

1056

Bank Polskiej Sp6ldzielczosci SA w Warszawie
PKO FinanceAB
Getin Noble Bank SA

10142

40,96%

2,75%

3370

13,61%

0,54%

2824

11,40%

13610

6,92%

2110

8,52%

13359

6,79%

2059

8,32%

2802

1,42%

1508

6,09%

(3)

Ryzyko walutowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym

Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan wyrazonych
w walutach obcych.

31.12.2012 r.
31.12.2012 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

31.12.2011 r.
31.12.2011 r.
(wtys. zt)

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obcillione ryzykiem walutowym

25651

13,04%

7822

25651

13,04%

7822

31,59%
31,59%

13359

6,79%

3370

13,61%

13359

6,79%

3370

13,61%

39010

19,83%

11192

45,20%

.

ZobowiltZ8nla obcillione ryzykiem walutowym
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(3.2)

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

,

31.12.2012 r.
Procentowy
udziaJw
aktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys.z/)

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udzia/w
aktywach
og6tem

Dtuzne paplery wart~ciowe

EUR

25651

13,04%

8253

33,33%

USD

13359

6,79%

2939

11,87%

(4 )

Poziom obci~zenia aktyw6w i zobowi~zan Subfunduszu ryzykiem pfynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
pieni~znych niezb~dnych do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.
Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz codzienne
monitorowanie piynnosci.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat, w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku obrotowym konczqcym
zawieszal zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

si~

31 grudnia 2011 roku Subfundusz nie

Nota 6. Instrumenty pochodne
Instrumen/y pochodne

Typ zaj\!tej
pozycji

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

Cel otwarcia
pozycji

Wartosc
otwartej
pozycji
(w/ys. zI)

Wartosc
przysz/ych
strumieni
pieni'!znych
(w/ys. zI)

Terminy
przysz/ych
strumieni
pieni\lZnych

Kwota b\!dl\.ca
podstawl\.
przysz/ych
platnosci

Termin
zapadalnoSci
(wygasni\!cia)
instrumentu
pochodnego

Termln
wykonania
instrumentu
pochodnego

FORWARD, WALUTA
EUR. 2013·01·30

kr6tka

forward

Zabezpi8czenie
przed ryzyki em
walutowym

(29)

9655

2013·01·30

2360700,00
EUR

2013-01·30

2013·01·30

FORWARD, WALUTA
EUR, 2013·02·27

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

11

12972

2013·02·27

3150000,00
EUR

2013-02·27

2013·02·27

FORWARD, WALUTA
EUR, 2013·02·27

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

(2)

533

2013-02·27

130000,00
EUR

2013·02·27

2013·02·27

FORWARD, WALUTA
USD, 2013·01·30

kr6tka

forward

Zabezpjeczenie
przed ryzykiem
walutowym

(81)

7849

2013·01·30

2550000,00
USD

2013-01·30

2013·01·30

FORWARD, WALUTA
USD, 2013-02·27

kr6tka

forward

Zabezpieczenie
przed ryzykiem
walutowym

15

5410

2013-02·27

1730000,00
USD

2013·02·27

2013-02·27

Nota 7. Transakcje przy zobowictzaniu siQ Subfunduszu lub drugiej strony do
odkupu
Wartol\¢ na
31.12.2012 r.
(wtys. z/)

Transakcje przy zobowi/tZanlu sillSubfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Transakcje przy zobowlllzaniu sill druglej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku kt6rych

nast~puje

Transakcje, w wyniku kt6rych nie

6312

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 nie
przeniesienie na Subfundusz ryzyk

nast~puje

Transakcje przy zobowl/tZ8niu sill 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
przeniesienie na drugq stron~ ryzyk

nast~puje

6312

Wartol\¢ na
31.12.2011 r.
(wtys. z/)
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Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i ro:i:nice kursowe
31.12.2012 r.
Waluta

Walutowa struktura pozycji bilansu
Aktywa

PLN

Srodki pieni~ne i ich ekwiwalenty

PLN

Wartos¢ na dziel'i bllansowy
w danej walucie (w tys.)

196760
7820

PLN
NaleinoSci

PLN

Transakcje przy zobowi/tZaniu sill druglej strony do odkupu

PLN

SkJadnikllokat notowane na aktywnym rynku

PLN

7820

7820

6312

PLN

6312

6312

132232

PLN
EUR
SkJadnikllokat nienotowane na aktywnym rynku

Wartos¢ na dziel'i bilansowy
(wtys. zl)

106581

106581

6274

25651

PLN

50 396

PLN

37037

37037

USD

4310

13359

PLN

Zobowl/tZ8nia

1499

PLN

1499

1499

31.12.2011 r.
Walutowa struktura pozycji bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

Srodki pienilline i ich ekwiwalenty

PLN

WartoS¢ na dziel'i bilansowy
w danej walucie (w tys.)

24762
104

PLN
NaleinoSci

WartoS¢ na dzlel'i bilansowy
(wtys. zl)

104

104

PLN

29

PLN
Transakcje przy zobowi/tZaniu sill druglej strony do odkupu

PLN

SkJadniki lokat notowane na aktywnym rynku

PLN

SkJadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

29

29

20104

PLN

12282

12282

EUR
USD

1 106

4883

860

2939

PLN

4525

PLN

1155

1155

EUR

763

3370

PLN

Zobowl/tZ8nia

320

PLN

320

320

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnie i ujemne r6inice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
SkJadniki lokat

Ujemne r6inlce kursowe

Dodatnie r6inice kursowe
Zrealizowane

Niezreallzowane

Zrealizowane

Niezreallzowane

Dluzne papiery wartosciowe

221

950

Suma

221

950

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnie I ujemne r6inice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zl)
SkJadnikllokat

Ujemne r6inlce kursowe

Dodatnie r6inice kursowe
Zreallzowane

Nlezrealizowane

Dluzne papiery wartosciowe

84

531

Suma

84

531

Zreallzowane

Niezreallzowane
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Kurs w stosunku do zt

$redni kurs walut obcych wyliczany przez NBP na dzien bilansowy

Waluta

Euro

4,0882

EUR

Dotar amerykariski

3,0996

USD

Nota 10. Dochody i ich dystrybucja
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Zrealizowany i nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wartott zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

1 351

Skladniki 10k a! nienotowane na aktywnym rynku

2637

(42)

Suma

3988

2755

2797

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.
Zreallzowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

Wartott zreallzowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

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

159

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

(81)

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

(451)

(42)

Suma

(292)

(123)

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

si~

tylko z cZ~Sci stalej.

1.01.2012 r. 31.12.2012 r.

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

1066

stala wynagrodzenia

27.05.2011 r. 31.12.2011 r.
82

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w zycie zmiana statutu Funduszu Arka Prestiz SFIO w zakresie zasad naliczania i tworzenia rezerwy
na opfat~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych.
Do dnia 24 maja 2012 r. obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szes6dziesi qt pi~6) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w
Subfunduszu.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. a) naliczana byla w kazdym Oniu Wyceny, za kazdy dzieri roku, od wartosci
Aktyw6w Subfunduszu z danego Onia Wyceny i rozliczana byla do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry
zostala naliczona.
Od dnia 25 maja 2012 r. obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szes6dziesi qt pi~6) dni, od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w
Netto Subfunduszu.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. a), jest naliczana od podstawy spetniajqcej wymogi § 22 ust. 2 Rozporzqdzenia,
sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Oniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi r6znica pomi~dzy wartosci q
Aktyw6w i zobowiqzari Subfunduszu z poprzedniego Onia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia zmian w kapitale wptaconym
oraz kapitale wyplaconym na poprzedni Ozieri Wyceny, zgodnie z § 22 ust. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej, jest naliczana w kazdym Oniu Wyceny za kazdy dzieri roku, wedlug stawki okreslonej w ust. a),
i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzieri bilansowy

3,00 %

1,00 %
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Od dnia 27 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa
zarzqdzanie z wysokosci 3,00% do 0,70%.

0

obnizeniu stawki wynagrodzenia za

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do 24 maja 2012 roku obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa w sprawie stosowania
w ponizszej wysokosci:
- 0,70% w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu
srednia roczna wartosc aktyw6w Subfunduszu b~dzie si~ zawierac w przedziale <0 zl; 100 min zl}
lub
- 1,00% w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu
srednia roczna wartosc aktyw6w Subfunduszu b~dzie si~ zawierac w przedziale <100 min zl; 200 min zl}
lub
- 1,20% w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni od sredniej rocznej wartosci Aktyw6w Subfunduszu
srednia roczna wartosc aktyw6w Subfunduszu b~dzie wi~ksza lub r6wna 200 min zl.

stawek
- jezeli

- jezeli

- jezeli

Od dnia 25 maja 2012 roku do 24 lipca 2012 roku obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa w sprawie stosowania stawek w
ponizszej wysokosci:
- 0,70% w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu jei:eli srednia roczna Wartosc Aktyw6w Netto Subfunduszu b~dzie sj~ zawierac w przedziale (0 zl;100 min zl)
lub
- 1,00% w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu jei:eli srednia roczna Wartosc Aktyw6w Netto Subfunduszu b~dzie si~ zawierac w przedziale <100 min zl; 200 min zl}
lub
- 1,20% w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu jei:eli srednia roczna Warlosc Aktyw6w Netto Subfunduszu b~dzie wi~ksza lub r6wna 200 min zl}.
Od dnia 25 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obowiqzywala decyzja Zarzqdu Towarzystwa w sprawie stosowania stawki
w wysokosci nie wi~cej niz 1,00% w skali roku, liczonego jako 365 dni, od sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.
Od dnia 1 stycznia 2013 roku do odwrnania obowiqzuje decyzja Zarzqdu Towarzystwa w sprawie stosowania stawki w wysokosci nie
niz 1,60% w skali roku, liczonego jako 365 dni, od sredniej rocznej Wartosci Aktyw6w Netto Subfunduszu.

wi~cej

Nota 12. Dane porownawcze 0 jednostkach uczestnictwa
Dane por6wnawcze

0

jednostkach uczestnictwa

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

Wartose aktyw6w netio na koniec okresu sprawozdawczego (w tys. zl)

195261

24442

Wartost aktyw6w netio na jednostk~ uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
(wzl)

1 127,05

1019,37

Brak danych por6wnawczych za rok 2010 wynika z faktu, iz Subfundusz rozpoczql dzialalnosc w dniu 27 maja 2011 roku.
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Informacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znaczC\.cych zdarzeniach, dotyczC\.cych lat ubiegfych, ujQtych w sprawozdaniu finansowym za biezClcy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Infonnacje 0 znaczC\.cych zdarzeniach, kt6re nastctPify pO dniu bilansowym, a nieuwzglQdnionych w sprawozdaniu
finansowym
Nie wystqpily.

C.

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomiQdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i por6wnywalnych
danych finansowych a uprzednio sporzctdzonymi i 0publikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie dotyczy.

D.

Dokonane korekty blQd6w podstawowych, ich przyczyny, tytufy oraz wpfyw wywotanych tym skutk6w finansowych na
sytuacjQ majC\.tkowC\. i finansowC\., pfynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

E.

W przypadku niepewnosci co do mozllwosci kontynuowania dziatalnosci opis tych nlepewnoSci oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwlC\.Zane

F.

Inne infonnacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogfyby w istotny spos6b wpfynC\.c na ocenQ
sytuacji majC\.tkowej, finansowej, wyniku z operacjl Subfunduszu i ich zmian

Nie dotyczy.

Nie wystqpily.

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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Arka Prestii Obligacji Korporacyjnych subJundusz w Arka Prestif. Specja/istycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy::: badania sprawozdaniajednostkowego
::a rok obrotowy kOlic::qcy sill 31 grudnia 2012 r.

1.

CZ~SC

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

ogolna raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych

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

1.2.

Dane

identyfikuj~ce

Fundusz

1.2.1. Nazwa Funduszu
Arka Prestiz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 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.

Dane

identyfikuj~ce

S~d Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 20 lOr.
RFi578

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 rejestrowy:

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

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzieil
bilansowy:

26 lutego 200 I r.
KRSOOOOOO I 132
13 .202.000 zl

1.3.3. Kierownik jednostki
Funkcje kierownikajednostki sprawuje Zarz'!d Towarzystwa.
W sklad Zarz'!du Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wchodzili:
• Pan Jacek Marcinowski

Prezes Zarz'!du,

• Pani Marlena Janota

Czlonek Zarz'!du,

• Pan Michal Zimpel

Czlonek Zarz'!du.

Zgodnie z uchwal,! nr 9 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 28 lutego 2012 r. Pan
Krzysztof Czlapowski zostal odwolany z funkcji Czlonka Zarz'!du z dniem 31 marca 2012 r.
Zgodnie z uchwal,! nr 2 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 3 kwietnia 2012 r. Pan Michal
Zimpel zostal powolany do pelnienia funkcji Cztonka Zarz'!du z dniem podjycia uchwaty.

1.4.

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

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

kIuczowego hieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

1.4.2. Dane identyfikuj~ce podmiot uprawniony
Finna:
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 listy podmiot6w
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzon,! przez Krajow,! Rady
Biegtych Rewident6w, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporz~dzone na dzien 31 grudnia 20 II r. i za rok
okres od 27 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zostalo zbadane przez KPMG Audyt
sp61ka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ sp.k i uzyskalo opiniy 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
26 kwietnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Pol~czone 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 2 maja 2012 r. Pol~czone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogloszone zostalo w Monitorze
Polskim B nr 2016 z dnia II wrzesnia 2012 r., a sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz
Obligacj i Korporacyjnych w Monitorze Polskim B nr 2017 z dnia II wrzesnia 2012 r.

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

Towarzystwa jest odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, sporz~dzenie
i rzeteln~ prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowi~zuj~cymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporz~dzenie
raportu uzupelniaj~cego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy jego sporz~dzenia.
Zarz~d

Towarzystwa zloZyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zal~czonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywaj~cych
w spos6b znacz~cy na dane wykazane w sprawozdaniujednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarz~d Towarzystwa zloZyl wszystkie z~dane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden spos6b ograniczony. Zakres i spos6b
przeprowadzonego badania wynika ze sporz~dzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajduj~cej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot llprawniony, spelniaj~ wym6g niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Fundllszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 llstawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorz~dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6zniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1. Bilans
31.12.2012
11 '000

Aktywa
Srodki pieni;;:zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowi'lZaniu si;;: drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na akiywnyrn rynku, w tyrn:
- dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na akiywnym rynku, w tym:
- dlu±ne papiery wartosciowe
Zobowilpania
Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapita! wplacony
Kapita! wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumul ow any ,nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc aktyw6w nato na jednostk£ uczestnictwa (zl)

7

196760
7820
6312
132232
127-+77

31.12.2011
zl '000
24762
104
29
20 104
1982.f.

50396

4525

37597

4277

1499
195261
184043
291 527
(107484)
8586
4890
3696
2632
195261

320
24 442
24146
33826
(9680)
419
711
(292)
(123)
24 442

173250.458
1121.05

23 977.566
1019.37
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.201231.12.2012
zl '000

27.05.20113 Ll2.2011
zl '000

Przychody z lokat
Przychody odsetkowe

6285
6285

824
824

Koszty subfunduszu

2106
1066
40
13
987

113
82
21

Koszty subfunduszu netto

2106

113

Przychody z lokat netto

4179

711

Zrealizowany i niezrealizowany zyskl(strata)

6743
3988
(221)
2755

(415)
(292)

(950)

531

10922

296

107,69

19,37

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Koszty odsetkowe
Ujemne saldor6znic kursowych

Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia loka!. w tym:
-:: tytul:u rOtnie kursowych
Wzrost/(spadek) niezreal izowanego zysku/(straty) z wyceny Iok at, wtym:

-:: tytul:u rOt nie kur sowyeh
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajl}cy na

jednostk~

uczestnictwa (zl)

8

9

84
( 123)
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2.2.

Wybrane wskainiki finansowe

Lokaty (zl '0(0)
Wartosc aktywow netto Subfunduszu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostkl; uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl '000)
Procentowa zm ian a wartoSci aktywow netto najednostkl; uczestnictwa
*Zmiana wyrazona w stosunkuroc::nym
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31.12.2012

31.12.2011

182628
195261

24629
24442

I 127,05
184 043
10 922
10,56%

1019,37
24146
296
3,23%*
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczeg610wa raportu

Subfundusz posiada aktualn~ dokumentacj~ opisuj~c~ zasady rachunkowosci, przyj~te przez
Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz~dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
Zarz~d

("Rozporz~dzenie").

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowoSci.

dokonalismy

przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znacz~cych nieprawidlowosci
dotycz~cych systemu rachunkowosci, ktore nie zostatyby usuni~te, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
W trakcie

Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacj~ skladnikow maj~tkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i uj~cia w ksi~gach jej wynikow.

3.2.

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

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

i

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objaSniaj<lcych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj<lce i informacja dodatkowa stanowi<l integraln<l cz~sc
sprawozdania jednostkowego.

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

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytari usz, Pelnomocnik

wi dent
encyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Arka Prestiz Akcji Rosyjskich
Subfundusz
w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu
Inwestycyjnym Otwartym

za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie jednostkowe jest zafqcznikiem do sprawozdania pofqczonego funduszu
Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Arka PrestiZ Akcji Rosyjskich
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Opinia i Raport
Niezaleznego Bieglego Rewidenta
Rok obrotowy konczqcy si y
31 grudnia 2012 r.

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

;t;:'J 2013 KPMG Audyt spotka z ograniczom~ odpowiedzialnosci& sp k jest polsk<~ spOtk& komandytow& i czlonkiem sieei KPMG

sktadaj&cej si~ z niezaleznych sp61ek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
CKPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

KPMG Audyt
Spo/ka z ograniczonlj
odpowiedzialnoscilj sp.k.
ul. Chtodna 51
00-867 VVarszawa

Telefon
Fax
E-mail
Internet

+4822 528 11 00
+48 22 528 10 09
kpmg@kpmg.pl
wwwkpmg.pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

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

Odpowiedzialnosc Zarzqdu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa
Zar~d BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") jest
odpowiedzialny za prawidlowosc ksi~g rachunkowych, spo~dzenie i rzeteln~ prezentacjy tego
sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustaw~ z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci
(Oz. U. z 2013 r. poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), wydanymi najej podstawie przepisami
wykonawczymi oraz innymi obowi~zuj~cymi przepisami prawa. Zarz~d Towarzystwa jest
odpowiedzialny r6wniez za kontroly wewnytrzn~, kt6r~ uznaje za niezbydn~, aby spor~dzane
sprawozdania finansowe byly wolne od nieprawidlowosci powstalych wskutek celowych
dzialan lub blyd6w.

rachunkowosci, Za~d Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s~
zobowi~zani
do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo wymagama
przewidziane w tej ustawie.

Zgodnie z

ustaw~ 0

Odpowiedzialnosc Bieg/ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii 0 tym
sprawozdaniu jednostkowym oraz prawidlowosci ksi~g rachunkowych stanowi~cych podstawy
jego sporz~dzenia. Badanie sprawozdania jednostkowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy 0 rachunkowosci, krajowych standard6w rewizji finansowej
wydanych przez Krajow~ Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w
Rewizji Finansowej. Regulacje te nakladaj~ na nas obowi~zek postypowania zgodnego z
zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac
racjonaln~ pewnosc, ze sprawozdanie jednostkowe i ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy
jego sporz~dzenia s~ wolne od istotnych nieprawidlowosci.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur maj~cych na celu uzyskanie dowod6w badania
kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu jednostkowym. Wyb6r procedur
badania zaleZy od naszego os~du, w tym oceny ryzyka wyst~pienia istotnej nieprawidlowosci
sprawozdania jednostkowego na skutek celowych dzialan lub blyd6w. Przeprowadzaj~c oceny
tego ryzyka bierzemy pod uwagy kontroly wewnytrzn~ zwi~an~ ze spor~dzeniem oraz
dotycz~cych

t,F'I ..'1C, ,"-lIrJ't ?'P1);\Q:: uglrl'lrC=OIVI
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rzeteln~ prezentacj~ sprawozdania jednostkowego w celu zaplanowania stosownych do
okolicznosci procedur badania, nie zas w celu wyrazenia opinii na temat skutecznosci dzialania
kontroli wewn~trznej w jednostce. Badanie obejmuje r6wniez ocen~ odpowiedniosci stosowanej
polityki rachunkowosci, zasadnosci szacunk6w dokonanych przez Zarz~d oraz ocen~ og6lnej
prezentacj i sprawozdania jednostkowego.

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania
do wyrazenia przez nas opinii z badania.

stanowi~ wystarczaj~c~

odpowiedni~ podstaw~

Opinia
Naszym zdaniem, zal~czone sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz Akcji Rosyjskich
subfunduszu w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacj~ maj~tkow~ i finansow~ Subfunduszu na dzien 3 I grudnia 2012 r.,
wynik z operacj i za rok obrotowy koncz~cy si~ tego dnia, zostalo sporz~dzone, we wszystkich
istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowosci obowi~zuj~cymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreSlonymi w ustawie 0 rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepisach wykonawczych, jest zgodne z wplywaj~cymi na tresc sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu przepisami prawa i postanowieniami statutu Arka 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
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chlodna 5 I
00-867 Warszawa

ograniczon~ odpowiedzialnosci~

............ :":~."~/~...•.. ....................... :.. :,... .. ~ ..
Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

sp.k.

M
a Grzesik
Bieg
wident
Nr ewidencyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BZ WBK Towarzvstwo Funduszv inwestvcvinvch S.A.
pl. Wolnosci 16, 61-139 Poznan
teleton: [+48] 6185513 22
faks: [+481618551321

O~WIADCZENIEZARZ~DU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 roku 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r., poz. 330
z poiniejszymi zmianami) oraz rozporzqdzeniem Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859) Zarzqd BZ WBK
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Akcji Rosyjskich
subfundusz w Arka Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym za okres od I stycmia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku, ktore obejmuje:
I.

Zestawienie lokat wedlug stanu na dzieil 31 grudnia 2012 roku wykazujqce skladniki lokat subfunduszu
w wysokoSci 2 735 tys. zl.

2.

Bilans subfunduszu sporzqdzony na dzieil 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy aktywa netto w wysokosci
2 820 tys. zl.

3.

Rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqcy dodatni
wynik z operacji w wysokosci 39 tys. zl.

4.

Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujqce
zmniejszenie wartosci aktywow netto subfunduszu w wysokosci 184 tys. zl.

5.

Noty objasniajqce.

6.

Informacj~

dodatkowq.

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

Michal Zimpel

Marlena Janota

Aleksandra Juszczyk

Pr zes Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Oyrektor Ozialu
Wyceny i
Sprawozdawczosci
Funduszy Inwestycyjnych

i

()

(osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksi&g rachunkowych)

Data: 18 kwietnia 2013 roku

www.arka.pl
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Zestawienie lokat
1)

Tabela gf6wna
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.
SKt.ADNIKI LOKAT

Wartos~

Wartos~

Wartos~

wedlug ceny
nabycla
(wtys. zt)

Wartos~

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

wedlug
wyceny na
dzier'i
bilansowy
(wtys. zt)

Procentowy
udziatw
aktywach
og6tem

wedlug
wyceny na
dzler'i
bllansowy
(wtys. zt)

wedlug ceny
nabycia
(wtys. zt)

1544

1632

57,39%

1704

1604

51,82%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

1011

1103

38,79%

823

780

25,19%

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dtutne papiery wartosciowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udzialy w sp61kach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
insty1ucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq

-

-

-

510

491

15,85%

Wierzytelnosci

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomosci

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

2555

2735

96,18%

3037

2875

92,86%

Akcje

Kwity depozytowe

Suma
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2)

Tabele

uzupetniaj~ce

AkCje

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj sledzlby
emltenta

L1czba

Wartosc
wedlug ceny
nabycla
(w tys. zt)

WartoSc
wedlug
wyceny na
dzlen
bllansowy
(wtys. zt)

Procentowy
udzlatw
aktywach
og6tem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

BANK OF GEORGIA
HOLDINGS PLC
(GBOOB759CR 16)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

337

EXILLON ENERGY PLC
(I MOOB58FMW76)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

6862

OAO AK TRANSNEFT PFD (RUOO09091573)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

OAO DIXY GROUP
(RUOOOAOJP7H1)

Aktywny rynek
regulowany

OAO FAR EASTERN
SHIPPING (RUOOO8992318)

Wielka
Brytania

13

17

0,61%

Wyspa Man

47

58

2,06%

8

Rosia

43

56

1,97%

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

1983

Rosja

60

81

2,64%

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

32417

Rosja

40

31

1,10%

OAO GAZPROM NEFT
(RUOO09062467)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

801

Rosia

10

12

0,41%

OAOLUKOIL
(RUOO09024277)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

1167

Rosia

203

238

8,39%

OAOMVIDEO
(RUOOOAOJPGAO)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

2657

Rosia

71

65

2,28%

OAOMAGNIT
(RUOOOAOJKQU8)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

207

Rosia

84

102

3,57%

OAONOVATEK
(R UOOOAODKVS5)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

5507

Rosja

195

194

6,81%

OAO SBERBANK
(RUOO09029540)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

56298

Rosia

536

532

18,71%

OAOSISTEMA
(RUOOOAODQZE3)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

20490

Rosia

60

53

1,86%

OAO SURGUTNEFTEGAS
(RUOO08926258)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

7437

RosJa

20

20

0,71%

OAOTATNEFT
(RUOO09033591)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

3329

Rosia

61

74

2,59%

OAO URALKALI
(RUOO07661302)

Aktywny rynek
regulowany

MICEX - Moscow
Interbank Currency
Exchange

2337

Rosia

60

56

1,96%

POLYMETAL
INTERNATIONAL PLC
(JEOOB6T5S470)

Aktywny rynek
regulowany

London Stock
Exchange

Jersey

41

43

1,52%

1544

1632

57,39%

Suma

733

142570
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1
Kwity depozytowe

RodzaJ rynku

Nazwa rynku

KraJ sIedziby
emitenta

Llczba

Wartosc
wedtug
wyceny na
dzlen
bliansowy
(wtys.zl)

Wartosc
wedlug ceny
nabycla
(wtys. zl)

Procentowy
udzlalw
aktywach
og6tem

Notowane na aktywnym rynku regulowanym
EURASIA DRILLING CO
LTO GDR (US29843U2024)

Aktywny rynek
regulowany

London International

544

GLOBALTRANS
INVESTMENT PLC GDR
(US 37949E2046)

Aktywny rynek
regulowany

London International

HMS GROUP LTD. GDR
(US40425X2099)

Aktywny rynek
regulowany

MHP SA GDR
(US55302T2042)

Kajmany

47

60

2,12%

1320

Cypr

63

68

2,38%

London International

1327

Cypr

25

17

0,61%

Aktywny rynek
regulowany

London International

809

Luksemburg

35

39

1,38%

OAO LUKOIL ADR
(US6778621 044)

Aktywny rynek
regulowany

London International

732

Rosja

149

150

5,28%

OAO NOVOLIPETSK
STEEL GDR
(US67011E2046)

Aktywny rynek
regulowany

London International

869

RosJa

53

55

1,92%

OAO ROSNEFT OIL GDR
(US67812M2070)

Aktywny rynek
regulowany

London International

10898

Rosja

230

301

10,58%

OAO TRANSCONTAINER
GOR (US8935561006)

Aktywny rynek
regulowany

London International

601

Rosja

19

27

0,93%

OAO URALKALI GDR
(US91688E2063)

Aktywny rynek
regulowany

London International

670

RosJa

86

79

2,79%

407

Rosja

32

29

1,03%

Notowane na aktywnym rynku nleregulowanym
OAO GAZPROM NEFT ADR
(US36829G1076)

Aktywny rynek
nieregulowany

London International

OAO MMC NORILSK
NICKELADR
(US46626D1081)

Aktywny rynek
nieregulowany

London International

2802

Rosja

151

160

5,63%

OAO SURGUTNEFTEGAS
ADR (US8688612048)

Aktywny rynek
nieregulowany

London International

4316

Rosja

121

118

4,14%

1 011

1103

38,79%

.

25295

Suma
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Bilans
(w tysiC\cach ztotych, z wyjC\tkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zt))
31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

I. Aktywa

1. Srodki pienif;zne i ich ekwiwalenty

2. Naleznosci

3. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

2844

3096

100

220

9

1

2735

2875

Zobowi~zanla

24

92

III. Aktywa netto

2820

3004

IV. KapitcK Subfunduszu

3058

3281

1. Kapital wplacony

9457

4290

(6399)

(1009)

V. Dochody zatrzymane

(418)

(115)

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

(122)

(43)

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

(296)

(72)

180

(162)

2820

3004

2934,433

3346,366

961,12

897,77

II.

2. Kapital wyplacony

VI. Wzrost (spadek) wartoScllokat w odnlesleniu do ceny nabycla

VII. Kapltat Subfunduszu I zakumulowany wynik z operacjl

Liczba jednostek uczestnictwa

Wartosc aktywow netto na jednostkf; uczestnictwa

Bilans nalezy analizowac Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkow'l, ktore stanowiq integralnq cZf;sc sprawozdania finansowego.
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Rachunek wyniku

Z

operacji

{w tysietcach ztotych, z wyjettkiem wyniku z operacji na jednostkQ uczestnictwa (w zt))
1.01.2012 r.-31.12.2012 r.

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.

I. Przychody z lokat

130

33

1. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

125

5

2. Przychody odsetkowe

5

3

3. Dodatnie saldo r6znic kursowych

-

25

4. Pozostale

0

-

II. Koszty Subfunduszu

209

76

1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa

101

37

59

38

0

0

4. Ujemne saldo r6znic kursowych

31

-

5. Pozostale

18

1

2. Oplaly dla Depozy1ariusza
3. Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

-

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

-

IV. Koszty Subfunduszu netto (II-III)

209

76

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

(79)

(43)

VI. Zreallzowany I nlezrealizowany zysk (strata)

118

(234)

(224)

(72)

- z ty1ulu r6znic kursowych

369

71

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

342

(162)

(403)

408

39

(277)

63,35

(102,23)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 10k a!, w tym:

- z tytulu r6znic kursowych
VII. Wynik z operacji

Wynik z operacji przypadajqcy na jednostk~ uczestnictwa

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

nast~pujqcy

spos6b:

Dla kazdego dnia wyceny z pod an ego okresu obliczone zostaly zmiany w aktywach netto na jednostk~ uczestnictwa oraz analogiczne zmiany w
wartosciach kapitalu. R6znica tych dw6ch wartosci na kazdy dzieri 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 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 zfotych, z wyjcttkiem liczby (w szt.) i wartosci jednostek uczestnictwa (w zf»
27.05.2011 r.-31.12.2011 r.

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
I. Zmlana wartoSci aktyw6w netto
1. Wartost aktyw6w netlo na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netlo
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

3004

(277)

(79)

(43)

(224)

(72)

342

(162)

39

(277)

-

-

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

-

39

(223)

3281

a) zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z ty1ulu zbytych jednostek
uczestnictwa)

5167

4290

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

5390

1009

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

6. LqCZna zmiana aktyw6w netlo w okresie sprawozdawczym

(184)

3004

7. Wartost aktyw6w netlo na koniec okresu sprawozdawczego

2820

3004

8. Srednia wartost aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

3278

1940

4463,302

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

5391,562

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

5803,495

1116,936

c) saldo zmian

(411,933)

3346,366

4463,302

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci Subfunduszu, w

tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

9854,864

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

6920,431

1116,936

c) saldo zmian

2934,433

3346,366

2934,433

3346,366

1. Wartost aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

897,77

1 000,00'

2. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa na koniec biezqcego okresu
sprawozdawczego

961,12

897,77

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

7,06%

(17,04)%

4. Minimalna wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym

837,71

756,92

2012-06-04

2011-10-05

1 045,82

1 052,99

2012-03-14

2011-07-12

959,78

897,87

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

III. Zmlana warto6ci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnlctwa

data wyceny
5. Maksymalna wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
data wyceny
6. Wartost aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w
okresie sprawozdawczym

2012-12-28

2011-12-30

IV. Procentowy udziat koszt6w Subfunduszu w 6rednlej warto6cl aktyw6w netto

6,38%

6,53%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,08%

3,18%

2. Procentowy udzial oplat dla Depozytariusza

1,80%

3,26%

data wyceny

* Ze

wzgl~du na fakt, iz Subfundusz rozpoczq! dzialalnost 27 maja 2011 roku, prezentowana wartost jednostki uczestnictwa jest wartosciq nominalnq.

Wszystkie wartosci procentowe zawarte w zestawieniu zostaly policzone w skali calego roku.
Zestawienie zmian w aktywach netlo nalezy analizowat Iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowa., kt6re stanowiq integralnq cz~st
sprawozdania finansowego.
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Noty objasniajctce
Nota 1. Polityka rachunkowosci
Opis Przyjfltych zasad rachunkowosci
a)

Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

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

Zmiany zasad ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

POCZqwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku ulegla zmianie
prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund) w cz~sciach .,Zestawienie lokat" oraz
"Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako skladnik "Certyfikaty Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty
ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~ za
granicq".
WpIyw tych zmian na sprawozdanie finansowe zostal przedstawiony w punkcie C Informacji dodatkowej.
Dane za okres por6wnawczy zostaly zaprezentowane zgodnie z obecnymi zasadami prezentacji.
c)

Zasady ujmowania w

ksi~gach

rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje
w okresie, kt6rego dotyczq.

si~

w

ksi~gach

rachunkowych Subfunduszu na podstawie dowod6w

ksi~gowych

Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksi~gach .rachunkowych Subfunduszu w dacie
zawarcia umowy. Skladniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w Oniu Wyceny po godzinie 23:00 czasu polskiego
oraz skladniki, dla kt6rych do tego momentu nie otrzymano potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w
najblitszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiqzan.
Jeteli nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz w wyniku braku otrzymania przez Subfundusz
potwierdzenia zawarcia umowy we wskazanym powytej terminie zostalo uj~te w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w
dniu nast~pnym po dniu zawarcia umowy wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku instrumentu
finansowego wycenianego w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
do wyceny przyjmuje si~ wszystkie parametry wynikajqce z umowy nabycia albo zbycia instrumentu, a przede wszystkim
dat~ zawarcia oraz rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~tnych) transakcji.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizje
maklerskie. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu wedlug wartosci
ksi~gowej r6wnej zero.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostajq transakcje zbycia i nabycia danego instrumentu finansowego, w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ transakcj~ nabycia.
Naletnq dywidend~ z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na
potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa do
dywidendy. W przypadku kwit6w depozytowych i innych instrument6w finansowych 0 charakterze podobnym do akcji
naletnq dywidend~ ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu otrzymania wiarygodnej informacji 0 wartosci wyplacanej
dywidendy.
Podatek od naletnej dywidendy z tytulu posiadanych papier6w wartosciowych wchodzqcych w sklad portfela
inwestycyjnego Subfunduszu ujmowany jest jako koszt w dniu uj~cia dywidendy w ksi~gach rachunkowych, w wysokosci
podatku pobranego u zr6dla
Przyslugujqce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu, w kt6rym
na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~dniajqcy wartosci tego prawa poboru.
Przyslugujqce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
Prawa poboru, po zakonczeniu notowan na rynku zorganizowanym, pozostajq w portfelu Subfunduszu do dnia ich
a ich wartost jest r6wna wartosci z ostatniego dnia notowania. Zapis na akcje z wykorzystaniem praw
poboru wykazywany jest w pozycji naletnosci w Iqcznej wartosci przelewu na subskrypcj~ oraz wartosci praw poboru z
ostatniego dnia notowania.

wygasni~cia,

Niewykonane prawo poboru uznaje
tego prawa.

si~

za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zero, w dniu

nast~pnym

po dniu

wygasni~cia
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Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych
w walucie obcej nie stanowiq lokat Subfunduszu a ich uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia
waluty. W przypadku sprzedazy waluty uj~cie w ksi~gach nast~puje w dacie rozliczenia sprzedazy.
Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z
rozliczeniami walutowymi kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych w dniu
zawarcia transakcji (kontrakt forward walutowy). Gdy wartost godziwa kontraktu jest:
• dodatnia, kontrakt ujmowany jest w aktywach bilansu,
• ujemna, kontrakt ujmowany jest w pasywach bilansu.
Przy
b~dq

cz~sciowym zamkni~ciu

kontraktu forward zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartej transakcji
kompensowane w przypadku, gdy:

• Subfundusz posiada wazny prawnie tytul do kompensaty tych zobowiqzan i naleznosci;
• Subfundusz zamierza rozliczyt transakcj~ w kwocie netlo poddanych kompensacie zObowiqzan i naleznosci lub
jednoczesnie takie naleznosci wylqczyt z ksiqg rachunkowych, a zobowiqzanie finansowo rozliczyt.
Transakcje zawarte na walutach, rozliczane nie dluzej niz w ciqgu trzech dni roboczych, traktuje si~ jak kontrakty
walutowe. Za dzien roboczy uznaje si~ dzien roboczy w kazdym panstwie, kt6rego waluta jest przedmiotem transakcji.
Transakcje Ie ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych Subfunduszu w dniu ich zawarcia wedlug wartosci ksi~gowej r6wnej
zero, natomiast wynik odnosi si~ w r6znice kursowe, przy czym do dnia rozliczenia wycenia si~ je wedlug sredniego kursu
wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje si~ w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu
wedlug sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzien uj~cia tych operacji w
ksi~gach rachunkowych Subfunduszu.
Prowizja maklerska zaplacona przy zbyciu skladnika lokat obniza wynik ze sprzedazy danej lokaty.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
Zysk lub strat~ ze zbycia lokat oraz walut wylicza si~ metodq "najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze", polegajqcq na
przypisaniu zbytym skladnikom najwyzszej ceny nabycia danego skladnika lokat, a w przypadku skladnik6w wycenianych
w wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej
biezqcej wartosci ksi~gowej. Rozchodowaniu podlegajq wylqcznie papiery pochodzqce z transakcji kupna, kt6rych dzien
rozliczenia kupna przypada najp6zniej na dzien rozliczenia transakcji sprzedazy. Metody tej nie stosuje si~ do skladnik6w
lokat b~dqcych przedmiotem transakcji przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu.
Zrealizowany zysk/strata ze zbycia lokat obejmuje udzial zrealizowanych r6znic kursowych w transakcjach zbycia
skladnik6w 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 zysklstrat~ z wyceny lokat
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci dywidendy i inne udzialy w zyskach, dodatnie saldo r6znic kursowych
powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych, a takze przychody
odsetkowe, w sklad kt6rych wchodzq odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w
przypadku dluznych papier6w wartosciowych wycenianych w wartosci godziwej - naliczone zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w przez emitenta oraz odpisy dyskonta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Przychody
odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si~ zgodnie z zasadami
ustalonymi dla tych papier6w wartosciowych przez emitenta.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w

pieni~znych

na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych

powi~kszajq

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

zaciqgni~tych

przez Subfundusz rozlicza

si~

w czasie, przy zastosowaniu

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

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

si~,

a zobowiqzania Subfunduszu ustala

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci

Wartost godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku (w szczeg6lnosci: akcji, warrant6w
subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwit6w depozytowych, Iist6w zastawnych, dluznych papier6w
wartosciowych, w tym obligacji zamiennych bez uwzgl~dnienia prawa do zamiany, chyba ze jest dost~pna wartost
godziwa tego prawa, certyfikat6w inwestycyjnych, tytul6w uczestnictwa emitowanych przez instytucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq) wyznacza si~ - ze wzgl~du na godziny zamkni~cia aktywnych rynk6w
zagranicznych, na kt6rych moze lokowat Subfundusz - wedlug kurs6w dost~pnych 0 godzinie 23:00 (dwudziestej
trzeciej zero zero) czasu polskiego w nast~pujqcy spos6b:
a)

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

2.

3.

si~

ostatni kurs ustalony w

b)

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

c)

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

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

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

b)

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

c)

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

Wartost skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza

si~

si~

rynek, na kt6rym dany skladnik lokat byl

w

nast~pujqcy

spos6b:

a)

Iist6w zastawnych, obligacji, bon6w skarbowych oraz pozostalych dluznych papier6w wartosciowych - w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
skutek wyceny tych skladnik6w lokat zalicza si~ odpowiednio do przychod6w odsetkowych albo koszt6w
odsetkowych Subfunduszu;

b)

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

C)

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

odsetek, przy zastosowaniu

d)

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

e)

praw do akcji i praw do nowej emisji - wed!ug wartosci godziwej, 0 kt6rej mowa w pkt 8, w szczeg61nosci na
podstawie ostatniej z cen, po jakiej nabywano papiery wartosciowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej, powi~kszonej 0 wartose rynkowq prawa poboru niezb~dnego do ich obj~eia w dniu
wygasni~eia tego prawa), a w przypadku gdy zostaty okreslone r6zne ceny dla nabywc6w - na podstawie
sredniej ceny nabycia, wazonq liczbq nabytych papier6w wartosciowych, 0 ile cena ta zostala pod ana do
publicznej wiadomosei, z uwzgl~dnieniem zmian wartosci tych papier6w wartoseiowych, spowodowanych
zdarzeniami majqcymi wptyw na ich wartose rynkowq;

f)

opcji - wycenia si~ wedlug wartosci godziwej, 0 kt6re mowa w pkt. 8 przy zachowaniu zasady ostroznej
wyceny, biorqC pod uwag~ konkretny typ instrumentu i kursy instrument6w bazowych oraz czas pozostaty do
wykonania opcji, w szczeg61nosei na podstawie zweryfikowanej wyceny dostarczonej przez wystawc~ opcji
obliczanej mi~dzy innymi na podstawie metody Monte Carlo lub zmodyfikowanego modelu Blacka-Scholesa
lub przy zastosowaniu modelu dostosowanego do typu opcji; w przypadku gdy ze wzgl~du na charakter
instrumentu pochodnego nie jest mozliwe zastosowanie modelu wyceny, opcja moze bye wyceniana na
podstawie oszacowania wartosci przez serwisy Bloomberg (np. Bloomberg Generic itp.) lub Reuters;

g)

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

h)

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

i)

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walueie, 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, niezaleznqjednostk~ swiadczqcq tego rodzaju
uslugi, 0 ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeptyw6w pieni~znych zwiqzanych z tym
skladnikiem;

b)

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

c)

oszacowanie wartosci skladnika lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji;

d)

oszacowanie wartosci skladnika lokat, dla kt6rego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zniqcego si~ istotnie skladnika, w szczeg61nosci 0 podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
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e)

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

Wartosc godziwa skladnik6w lokat, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek, ustalana jest na podstawie ceny rynkowej
podobnego instrumentu bqdz przy zastosowaniu innych metod i modeli wyceny. Stosowane metody i modele wyceny Sq
okresowo oceniane i weryfikowane. Wszystkie modele wyceny Sq testowane i zatwierdzane przed uzyciem. W modelach
wyceny wykorzystywane Sq dane mozliwe do zaobserwowania na rynku, jednak w pewnych obszarach Towarzystwo musi
korzystac z oszacowar'l. Zmiany przyjEiltych zalozer'l i szacunk6w mogq miec wplyw na wykazywane wartosci godziwe
skladnik6w loka!.
Szacunki dokonane na dzier'l bilansowy uwzglEildniajq parametry z tego dnia i poziom ryzyka na ten dzier'l. BiorqC pod
uwagEil zmiennosc otoczenia gospodarczego, istnieje niepewnosc w zakresie dokonanych szacunk6w.
Na dzier'l 31 grudnia 2012 roku zadne aktywa Subfunduszu nie zostaly wycenione w spos6b inny niz na podstawie kursu
ustalonego na aktywnym rynku, tj. metodq zamortyzowanego kosztu lub poprzez oszacowanie wartosci godziwej przy
zastosowaniu modeli i metod wyceny. W zmiennym otoczeniu rynkowym wystEilPuje niepewnosc, iz dla takich aktyw6w
wyceny ujEilte w sprawozdaniu finansowym mogq r6znic siEil od wartosci, jakie zostalyby wyznaczone, gdyby istnial dla nich
aktywny rynek. Zdaniem Towarzystwa wartosci bilansowe wszystkich istotnych skladnik6w aktyw6w Sq mozliwe do
odzyskania.

f)

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

Nota 2. Naleznosci Subfunduszu
Warto:§c na dzie"
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Nalefnojci Subfunduszu

Z tytulu dywidendy

Warto:§c na dzie"
31.12.2011 r. (wtys. zt)

9

1

Z tytulu odsetek

0

Suma

9

1

Nota 3. Zobowiilzania Subfunduszu
Warto:§c na dzle"
31.12.2012 r. (w tys. zt)

Zobowiltzan1a Subfunduszu

Warto:§c na dzle"
31.12.2011 r. (wtys. zt)

Z tytulu nabytych aktyw6w

14

81

Pozostale zobowiqzania, w tym:

10

11

- zobowiqzania wobec TFI z tytulu oplaty za zarzqdzanie

7

7

- zobowiqzania wobec kontrahentow

3

4

24

92

Suma

Nota 4. Srodki pieni,zne i ich ekwiwalenty
31.12.2012 r.
Struktura :§rodk6w plenitfnych na rachunkach bankowych

Waluta

Warto:§c na dzle"
bllansowy w walucie
sprawozdanla
finansowego (w tys. zt)

Warto:§c na dzle"
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

Banki

100

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

45

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

177

18

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

12

37

45
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31.12.2011 r.
Struktura

~rodk6w pieni~inych

na rachunkach bankowych

Waluta

Warto~c na dzle"
bllansowy w walucie
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Warto~c na dzie"
bilansowy w danej
walucle (w tys.)

Bankl

220

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

139

139

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

24

81

1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Srednl w okresle sprawozdawczym pozlom ~rodk6w pieni~inych
utrzymywanych w celu zaspokoJenia bleil!.cych zobowlltza" Subfunduszu

Waluta

Warto~c na dzie"
31.12.2012 r. w walucle
sprawozdania
finansowego (w tys. zt)

Warto~c na dzle"
31.12.2012 r. w danej
walucie (w tys.)

Srednl w okresie sprawozdawczym poziom ~rodk6w plenl~nych

195

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

139

139

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

2

10

Bank Handlowy w Warszawie SA

RUB

63

6

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

13

40

27.05.2011 r. - 31.12.2011 r.
Sredni w okresie sprawozdawczym pozlom ~rodk6w pieni~inych
utrzymywanych w celu zaspokojenla bieil!.cych zobowl¥8" Subfunduszu

Waluta

Warto~ na dzie"
31.12.2011 r. wwalucie
sprawozdanla
finansowego (w tys. zt)

Warto~c na dzle"
31.12.2011 r. w danej
walucie (w tys.)

Sredni w okresle sprawozdawczym poziom ~rodk6w pieni~inych

204

Bank Handlowy w Warszawie SA

PLN

125

125

Bank Handlowy w Warszawie SA

USD

17

58

Bank Handlowy w Warszawie SA

GBP

4

21

Nota 5. Ryzyka
( 1)

Ryzyko stopy procentowej

(1.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
w podziale na kategorie bilans owe
Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
zostal zaprezentowany jako wartosci bilansowe instrument6w 0 charakterze dluznym 0 staiym oprocentowaniu
podzielonych wedlug okresu pozostajqcego na dzien 31 grudnia 2012 roku do zapadalnosci tych instrument6w
finansowych.
Nie dotyczy.

(1. 2)

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

(2)

Ryzyko kredytowe

(2.1)

Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym na dzien bilansowy, w przypadku gdyby strony
transakcji nie wypelniaiy swoich obowiqzk6w (bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen),
w podziale na kategorie bilans owe
Kwoty odzwierciedlajqce maksymalne obciqzenie ryzykiem kredytowym zostaiy zaprezentowane jako wartosci bilansowe
poszczeg61nych kategorii aktyw6w, bez uwzgl~dniania wartosci godziwych dodatkowych zabezpieczen. W przypadku
skladnik6w lokat zostala zaprezentowana wartosc bilansowa skladnik6w lokat 0 charakterze dluznym.
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31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

100

3,51%

220

7,11%

9

0,31%

1

0,03%

Naleznosci, w tym:
naleznosci z tytulu zawarlych transakcji sprzedazy skladnik6w
lokat
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

-

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat 0 charakterze dluznym notowane na aktywnym
rynku, w tym:
dtuzne instrumenty finansowe emitowane bqdi: gwarantowane
przez Skarb Paristwa lub NBP
listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwarantowane
przez Skarb Paristwa bqdi NBP instrumenty 0 charakterze
dluznym
Skladniki lokat 0 charakterze dlui:nym nienotowane na
aktywnym rynku, w tym:
dluzne instrumenty finansowe emitowane bqdi gwarantowane
przez Skarb Paristwa lub NBP

.

listy zastawne
inne niz listy zastawne oraz niz emitowane lub gwaranfowane
przez Skarb Paristwa bqdz NBP instrumenty 0 charakterze
dluznym
Razem aktywa Subfunduszu obclltione ryzykiem
kredytowym

(2. 2)

109

3,82%

221

7,14%

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

(3)

Ryzyko walulowe

(3.1)

Poziom obciqzenia aktyw6w i zobowiqzan Subfunduszu ryzykiem walutowym
Poziom obciqzenia ryzykiem walutowym zostal zaprezentowany jako
wyrazonych w walutach obcych.

31.12.2012 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(w tys. ztj
Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowiqzaniu

si~

wartost bilansowa (w tys. zl) aktyw6w i zobowiqzan
31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

55

1,94%

81

2,62%

9

0,31%

1

0,03%

2735

96,18%

2875

92,86%

2799

98,43%

2957

95,51%

14

0,47%

81

2,62%

drugiej strony do odkupu

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe
Razem aktywa Subfunduszu obclltione ryzykiem
walutowym
Zobowflp:ania obclltione ryzyklem walutowym
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(3.2)

Wskazanie przypadk6w znaczqcej koncentracji ryzyka walutowego w poszczeg6lnych kategoriach lokat
Koncentracja ryzyka walutowego w poszczeg6lnych kategoriach lokat (wedlug Tabeli gl6wnej 10k at) zostala
zaprezentowana jako wartose bilansowa poszczeg6lnych kategorii lokat wyrazonych w walutach obcych w rozbiciu na
poszczeg6lne waluty.
31.12.2012 r.
Procentowy
udzlat
waktywach
og6tem

31.12.2012 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
(wtys. zt)

31.12.2011 r.
Procentowy
udziat
waktywach
og6tem

Akcje

GBP
RUB

118

4,19%

166

5,36%

1 514

53,20%

1438

46,46%

1 103

38,79%

780

25,19%

491

15,85%

Kwity depozytowe

USD

Tytuly uczestnlctwa emitowane przez instytucje wspOlnego Inwestowania majllce siedzibt za granicll

USD

( 4)

Poziom obcictzenia aktyw6w I zobowictzan Subfunduszu ryzykiem ptynnosci
Ryzyko plynnosci jest definiowane jako ryzyko, iz Subfundusz nie b~dzie w stanie wygenerowae dostatecznych srodk6w
do wykonania swoich zobowiqzan w terminach ich wymagalnosci lub tez zbycie aktyw6w nastqpi
na warunkach istotnie niekorzystnych dla Subfunduszu.

pieni~znych niezb~dnych

Z uwagi na fakt, iz jednostki uczestnictwa Subfunduszu mogq bye odkupywane codziennie, jednym z zadan realizowanych
w ramach zarzqdzania aktywami Subfunduszu jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu srodk6w pieni~znych oraz
codzienne monitorowanie plynnoscL
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w skladniki lokat 0 duzej plynnosci. W obecnej sytuacji rynkowej niekt6re lokaty
Subfunduszu charakteryzujq si~ przejsciowo obnizonym poziomem plynnosci. Istnieje ryzyko, iz Subfundusz moze nie bye
w stanie zbye w kr6tkim terminie tych skladnik6w lokat, w wartosci odpowiadajqcej ich oszacowanej wartosci godziwej.
W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz w roku 2011 Subfundusz nie zawieszal zbywania
i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Nota 6. Instrumenty pochodne
Nie dotyczy.

Nota 7. Transakcje przy
odkupu

zobowi~zaniu

siQ Subfunduszu lub drugiej strony do

Nie dotyczy.

Nota 8. Kredyty i pozyczki
Nie dotyczy.

Nota 9. Waluty i roznice kursowe
31.12.2012 r.
Walutowa struktura pozycjl bilansu

Waluta

Aktywa

PLN

$rodkl plenltine i Ich ekwiwalenty

PLN

NaleinMcl

Wartotc na dzle"
bllansowy w walucie
sprawozdanla
flnansowego (w tys. zt)

Wartotc na dzle"
bilansowy w danej
walucie (w tys.)

2844

100

PLN

45

RUB

177

18

USD

12

37

PLN

45

9

RUB

69

7

USD

1

2
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Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

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

Wartost na dzien
bllansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Walutowa struktura pozycji bilansu

2735

PLN

-

GBP

24

118

RUB

14887

1 514

USD

356

1 103

24

PLN

Zobowi¥ilnla

PLN

10

10

RUB

138

14

31.12.2011 r.

Aktywa

PLN

Srodki pieni~:!:ne i Ich ekwiwalenty

PLN

Nale:!:nosci

Wartost na dzien
bilansowy w walucie
sprawozdanla
finansowego (w tys. zt)

Wartost na dzien
bllansowy w danej
walucie (w tys.)

Waluta

Walutowa struktura pozycji bilansu

3096
220

PLN

139

139

USD

24

81

PLN

0

0

RUB

9

1

USD

0

0

1

PLN

Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku

2875

PLN
GBP

32

166

USD

372

1271

RUB

13553

1438

92

PLN

Zobowhp:anla

PLN

11

11

USD

24

81

1.01.2012 r.-31.12.2012 r.
Dodatnle I ujemne r6:!:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Dodatnle r6:!:nlce kursowe

Sktadnikllokat

Zreallzowane
Akcje

213

Kwity depozytowe

114

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

Ujemne r6:!:nlce kursowe

Nlezrealizowane

Zrealizowane

Nlezrealizowane
260
140

-

42

3

-

369

Suma

-

403

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.
Dodatnle i ujemne r6:!:nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu (w tys. zt)
Sktadnlki lokat

Dodatnie r6:!:nice kursowe
Zrealizowane

Ujemne r6:!:nice kursowe

Nlezreallzowane

Zreallzowane

Akcje

22

287

Kwity depozytowe

13

118

Tytuly uczestnictwa emitowane przez
insty1ucje wsp61nego inwestowania
majqce siedzib~ za granicq

36

3

Suma

71

408

Sredni kurs walut obcych wyllczany przez NBP na dzien bilansowy

Niezreallzowane

-

Kurs w stosunku do zt

Waluta

Dolar amerykariski

3,0996

USD

Funt szterling

5,0119

GBP

Rubel rosyjski

0,1017

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

Zreallzowany i nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

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

Wartost zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia
lokat (w tys. zt)

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

(224)

342

Suma

(224)

342

27.05.2011 r.-31.12.2011 r.

Zrealizowany I nlezrealizowany zysk (strata) ze zbycla lokat

Wartost zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycla
lokat (w tys. zt)

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

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku

(72)

(162)

Suma

(72)

(162)

Nota 11. Koszty Subfunduszu
Towarzystwo nie pokrywa koszt6w Subfunduszu. Calosc wynagrodzenia Towarzyslwa sklada
Wynagrodzenie dla Towarzystwa (w tys. zt)
Cz~sc

si~

tylko z cz~sci stalej.

1.01.2012 r. -31.12.2012 r.

stala wynagrodzenia

27.05.2011 r. -31.12.2011 r.

101

37*

• Wynagrodzenie dla Towarzyslwa za okres por6wnawczy zostalo naliczone od dnia pierwszej wyceny, tj. od 27 maja 2011 roku.

Koszty limitowane stanowiq koszty wynagrodzenia Towarzystwa.
Z dniem 25 maja 2012 r. weszla w zycie zmiana statutu Funduszu Arka Prestiz SFIO w zakresie zasad naliczania i tworzenia
rezerwy na o~at~ za zarzqdzanie Subfunduszem Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
Do dnia 24 maja 2012 r. obowiqzywaly

nast~pujqce

zasady:

a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymywalo wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej
wartosci Aktyw6w Subfunduszu.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. 5, naliczana byla w kazdym Dniu Wyceny, za kazdy dzien roku, od wartosci
Aktyw6w Subfunduszu z danego Dnia Wyceny i rozliczana byla do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry
zostala naliczona.

wi~kszej

Od dnia 25 maja 2012 r. obowiqzujq nast~pujqce zasady:
a) Towarzystwo za zarzqdzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokosci ustalonej przez Towarzystwo, nie wi~kszej
jednak niz 3,00% (trzy procent) w skali roku, liczonego jako 365 (trzysta szescdziesiqt pi~c) dni, od sredniej rocznej wartosci
Aktyw6w Netto Subfunduszu.
b) Rezerwa na wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w us!. 5, jest naliczana od podstawy spelniajqcej wymogi § 22 us!. 2
Rozporzqdzenia, sluzqcej do okreslenia wartosci Jednostki Uczestnictwa w poprzednim Dniu Wyceny. Podstaw~ t~ stanowi r6znica
pomi~dzy wartosciq Aktyw6w i zObowiqzan Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny, przy czym podstawa ta nie uwzgl~dnia
zmian w kapitale wplaconym oraz kapitale wy~aconym na poprzedni Dzien Wyceny, zgodnie z § 22 us!. 2 Rozporzqdzenia.
Rezerwa, 0 kt6rej mowa powyzej. jest naliczana w kazdym Dniu Wyceny za kazdy dzien roku, wedlug stawki okreslonej w us!. 5,
i rozliczana jest do pi~tnastego dnia miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, za kt6ry zostala naliczona.
Stawki wynagrodzenia za zarzqdzanie Subfunduszem:
Stawka statutowa

Stawka obowiqzujqca na dzien bilansowy

3,00%

3,00%

Nota 12. Dane porownawcze
Dane por6wnawcze

0

0

jednostkach uczestnictwa

jednostkach uczestnictwa

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

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

31.12.2012 r.

31.12.2011 r.
2820

3004

961,12

897,77

Brak danych porownawczych za rok 2010 wynika z faktu, Ii: Subfundusz rozpoczql dzialalnosc w dniu 27 maja 2011 roku.
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Informacja dodatkowa
A.

Infonnacje 0 znaczCl.cych zdarzeniach, dotyczCl.cych lat ubiegfych, uj~tych w sprawozdaniu finansowym za biezCl.cy
okres sprawozdawczy
Nie wystqpily.

B.

Infonnacje 0 znaczCl.cych zdarzeniach, kt6re nastctPify pO dniu bilansowym, a
finansowym

C.

Zestawienie oraz
i por6wnywalnych
finansowymi

nieuwzgl~nionych

w sprawozdaniu

Nie wystqpily.

objasnienie r6znic
danych finansowych

pomi~dzy

a

danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
uprzednio sporzCl.dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

POCZqwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku ulegla zmianie
prezentacja instrument6w emitowanych przez fundusze ETF (Exchange Traded Fund) w cz~sci "Zestawienie loka!" oraz
"Noty Subfunduszu". Wczesniej prezentowane one byly jako skladnik "Certyfikaty Inwestycyjne". Obecnie takie instrumenty
ujmowane Sq w ramach pozycji "Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib~
za granicq".
Wprowadzone zmiany nie majq wplywu na wynik z operacji Subfunduszu Arka Prestiz Akcji Rosyjskich.
Ponizej zaprezentowano wplyw tych zmian na dane prezentowane w okresie por6wnawczym
Zestawienie lokat - Tabela gl6wna pozycja
Skladniki lokat

Dane por6wnawcze przed
zmianq prezentacji
Wartosc wedlug wyceny na
dzier'i bilansowy31.12.2011 r.
(wtys. zl)

Korekta prezentacji danych

Dane por6wnawcze po zmianie
prezentacji
Wartosc wedlug wyceny na
dzier'i bilansowy 31.12.2011 r.
(w tys. zl)

491

(491)

-

-

491

491

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuly uczestnictwa emitowane
przez insly1ucje wsp61nego
inwestowania majqce siedzib~
za granicq

D.

Dokonane korekty bI~d6w podstawowych, ich przyczyny, tytufy oraz wpfyw wywofanych tym skutk6w finansowych
na sytuacj~ majittkowit i finansowct, ptynnosc oraz wynik z operacji i rentownosc Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie wystqpily:
przypadki informowania uczestnik6w 0 korektach wyceny aktyw6w netlo na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktyw6w neUo na jednostk~ uczestnictwa;
przypadki nierozliczenia

E.

si~

transakcji zawieranych przez Subfundusz.

W przypadku niepewnoSci co do mozliwosci kontynuowania dziafalnoSci opis tych niepewnosci oraz wskazanie
czy sprawozdan ie finansowe zawiera korekty z tym zwi<tZCine
Nie dotyczy.

F.

Inne infonnacje niz wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re mogfyby w istotny spos6b wptynitc na
sytuacji majCl.tkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Nie wystqpily.

ocen~

RAPORT NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Arka Prestii: Akcji Rosyjskich
subfundusz w Arka Prestii: SpecjaJistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Raport uzupelniajqcy
z badania
sprawozdania jednostkowego
Rok obrotowy konczq,cy si y
31 grudnia 2012 r.

Raport uzupelniaj,!cy zawiera 11 stron
Raport uzupelniaj,!cy
z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy koncZ'!cy sit(
31 grudnia 2012 r.

o 2013 KPMG Audyt spOlka Z ograniczOnll odpowiedzialnoSci<J. sp k

jest polsk<J. spOtk<t komandytow,," i czlonkiem sieci KPMG
skladaj<J.cej sif.i: z niezaleznych spOlek czlonkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative
("KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego Wszelkie prawa zastrzezone

L~
Arka Prestil. Akcji Rosyjskich subfundusz w Arka Prestil. Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym
Raport uzupelniajqcy z badania sprawozdaniajednostkowego
za rok obrotowy konczqcy si? 31 grudnia 2012 r.

Spis tresci
1.

CZttSC og6lna raportu
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....
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Analiza finansowa Subfunduszu

7
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Raport u::lIpelniajqcy:: badania sprawo::daniajednostkowego
::a rok obrotowy konc=qcy si? 31 grudnia 2012 r.

1.

CZ~SC

1.1.

Dane identyfikuj~ce Subfundusz

og61na raportu

1.1.1. Nazwa Subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich

1.1.2. Podstawy prawne dzialalnosci Subfunduszu
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich jest subfunduszem wydzielonym w Arka Prestiz
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.
Arka Prestiz Akcji Rosyjskich (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 moze uzywac nazwy skroconej Arka Prestiz SFIO.

1.2.2. Siedziba Funduszu
Plac Wolnosci 16
61-739 Poznan

1.2.3. Wpis do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych
Sqd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:

1.3.

Dane

identyfikuj~ce

Sqd Okrygowy w Warszawie,
VII Wydzial Cywilny i Rejestrowy
5 listopada 2010 r.
RFi578

Towarzystwo

zarz~dzaj~ce

Funduszem

1.3.1. Podstawy prawne dzialalnosci Towarzystwa
Funduszjest zarzqdzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane
dalej Towarzystwem), z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16.
Towarzystwo prowadzi dzialalnosc na podstawie decyzji Komisji Papierow Wartosciowych i
Gield KPWiG-4086-18/98-1071 wydanej dnia30 stycznia 1998 r.
Zgodnie ze statutem, czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

3

L'BB
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1.3.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze

S~dowym

Sqd rejestrowy:

Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

Data:
Numer rejestru:
Kapital zakladowy na dzien
bilansowy:

26 lutego 2001 r.
KRSOOOOOOl132
13.202.000 zl

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

- Prezes Zarzqdu,

• Pani Marlena Janota

- Czlonek Zarzqdu,

• Pan Michal Zimpel

- Czlonek Zarzqdu.

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

1.4.

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

1.4.1. Dane

identyfikuj~ce

Imiy i nazwisko:
Numer w rejestrze:

1.4.2. Dane

identyfikuj~ce

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

kluczowego bieglego rewidenta:
Bozena Graczyk
9941

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

KPMG Audyt Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k. jest wpisana na listy podmiotow
uprawnionych do badania sprawozdan finansowych, prowadzonq przez Krajowq Rad y
Biegtych Rewidentow, pod numerem 3546.
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1.5.

Informacje

0

sprawozdaniu jednostkowym za poprzedni rok obrotowy

Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2011 r. i za rok
okres od 27 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zostalo zbadane przez KPMG Audyt
sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp.k i uzyskalo opiniy 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
26 kwietnia 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wydzielonych w Arka
Prestiz Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zostalo zlotone w Sqdzie
Rejestrowym w dniu 2 maja 2012 r. Polqczone sprawozdanie finansowe Arka Prestiz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogloszone zostalo w Monitorze
Polskim B nr 2016 z dnia 11 wrzeSnia 2012 r., a sprawozdanie jednostkowe Arka Prestiz
Akcji Rosyjskich w Monitorze Polskim B nr 2017 z dnia 11 wrzesnia 2012 r.

1.6. Zakres prac i odpowiedzialnosci
Niniejszy raport zostal przygotowany dla Walnego Zgromadzenia BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibq w Poznaniu, przy Placu Wolnosci 16 i dotyczy
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu, na kt6re sklada siy zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2012 r., rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian
w aktywach netto za rok obrotowy konczqcy siy tego dnia oraz noty objasniajqce i informacja
dodatkowa.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzono zgodnie z umOWq z dnia
12 lipca 2012 f., zawartq na podstawie uchwaly Rady Nadzorczej BZ WBK Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 26 marca 2012 r. odnosnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaniajednostkowego.
Badanie sprawozdania jednostkowego Subfunduszu przeprowadzilismy stosownie do
postanowien rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Oz. U. z 2013 r.
poz. 330) ("ustawa 0 rachunkowosci"), krajowych standard6w rewizji finansowej wydanych
przez Krajowq Rady Bieglych Rewident6w oraz Miydzynarodowych Standard6w Rewizji
Finansowej.
Badanie sprawozdania finansowego zostalo przeprowadzone w siedzibie Funduszu w okresie
od 26 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r. oraz od 26 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r.
Zarzqd Towarzystwajest odpowiedzialny za prawidlowosc ksiqg rachunkowych, sporzqdzenie
i rzetelnq prezentacjy sprawozdania jednostkowego zgodnie z ustawq 0 rachunkowosci,
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiqzujqcymi przepisami
prawa.
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Naszym zadaniem bylo, w oparciu 0 przeprowadzone badanie, wyrazenie opinii i sporzqdzenie
raportu uzupelniajqcego, odnosnie tego sprawozdania jednostkowego oraz prawidlowosci
ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawy jego sporzqdzenia.
Zarzqd Towarzystwa zlozyl w dniu wydania niniejszego raportu oswiadczenie 0 rzetelnosci i
jasnosci zalqczonego sprawozdania jednostkowego oraz niezaistnieniu zdarzen wplywajqcych
w sposob znaczqcy na dane wykazane w sprawozdaniu jednostkowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdaniajednostkowego Zarzqd Towarzystwa zloty} wszystkie zqdane
przez nas oswiadczenia, wyjasnienia i informacje oraz udostypnil nam wszelkie dokumenty
i informacje niezbydne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zostal w zaden sposob ograniczony. Zakres i sposob
przeprowadzonego badania wynika ze sporzqdzonej przez nas dokumentacji roboczej,
znajdujqcej siy w siedzibie podmiotu uprawnionego.
Kluczowy biegly rewident oraz podmiot uprawniony, spelniajq wymog niezaleznosci od
badanego Subfunduszu, Funduszu i Towarzystwa w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. 0 bieglych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych oraz 0 nadzorze pUblicznym (Oz. U. z 2009 r. nr 77 poz.
649 z p6iniejszymi zmianami).
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2.

Analiza finansowa Subfunduszu

2.1.

Ogolna analiza sprawozdania jednostkowego

2.1.1.

Bilans

Aktywa
Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty

Naleznosci
Skladniki lokat no to wane na akty·wnym rynku
Zobowil}zania

31.12.2012
:zJ '000

31.12.2011
zt '000

2844
100
9

3096
220

2735
24

2875
92
3004
3281
4290
(1009)
(115)
(43)

2820
3058
9457

Aktywa netto
Kapital subfunduszu
Kapital wplacony

Kapital wyplacony
Dochody zatrzymane
Zakumulowane. nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany. nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) wartosci 10 kat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitat subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji
Liczbajednostek uczestnictwa
Wartosc aktywow netto na jednost~ uczestnictwa (zt)

7

(6399)
(418)
( 122)
(296)

(72)

180
2820

{162}
3004

2934.433
961,12

3346,366
897, 77
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2.1.2. Rachunek wyniku Z operacji
1.01.201231.12.2012
zl '000
Przychody z lokat
Dywidendy i inne udzialy w zyskach

130
125
5

PrLychody odsctkowe
Dodatnie saldo r6znic kursowych
Koszty subfunduszu

209
101
59
31

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Oplaty dla depozytariusza
Ujemne saIdor6znic kursowych
Pozostale

27.05.201131.12.2011
zl '000
33
5
3
25

76
37
38

18

Koszty subfunduszu netto

209

76

Przychody z loka t netto

(79)

(43)

lIS
(224)
369

(234)
(72)
71
(162)

Zrealizowany i niezrealizowany zyskl(strata)
Zrealizowany zysk/(strata) ze zbycia lokat, w tym:

- z tytulu r6::nic kursowych
Wzrost/(spadek) niezrealizowanego zysku/(straty) z wyceny Iok at, wtym:
- z tytulu r6::nic kursowych
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajl}cy na

jednostk~

uczestnictwa (zl)

8

342
(.103)

408

39

(277)

63.35

(102,23)
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2.2.

Wybrane wskainiki finansowe

Lokaty (zl '0(0)
Wartosc aktywow netto Subfundu~'Zu (zl '000)
Wartosc aktywow netto najednostky uczestnictwa (zl)
Kapital Subfunduszu (zl'OOO)
Wynik z operacji (zl '(00)
Procentowa zmiana wartoSci aktywow netto najednostky uczestnictwa*
*;;;miana wyraiona w stosunku rocznym

9

3 1.12.201 2

31.12. 20 II

2735
2820

2875
3004

96IJ2
3058
39
7.06%

897.77
3281
(277)
(17.04)%*
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3.

Cz~sc

3.1.

System rachunkowosci

szczegolowa raportu

Subfundusz posiada aktualnll dokumentacj~ opisuj,!c,! zasady rachunkowosci, przyj~te przez
Zarz'!d Towarzystwa, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy 0 rachunkowosci
i rozporz,!dzenia Ministra Finansow z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Oz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859)
("Rozporzlldzenie").
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania jednostkowego
wyrywkowego sprawdzenia prawidlowosci dzialania systemu rachunkowosci.

dokonalismy

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzilismy znaczllcych nieprawidlowosci
dotycz,!cych systemu rachunkowosci, ktore nie zostalyby usuni~te, a mogly miec istotny
wplyw na badane sprawozdanie jednostkowe. Celem naszego badania nie bylo wyrazenie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowosci.
Subfundusz przeprowadzil inwentaryzacj~ skladnikow maj,!tkowych w terminach okrdlonych
wart. 26 ustawy 0 rachunkowosci oraz dokonala rozliczenia i uj~cia w ksi~gachjej wynikow.

3.2.

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

Noty objasniaj~ce
jednostkowego

informacja

dodatkowa

do

sprawozdania

Dane zawarte w notach objasniaj£!cych i informacji dodatkowej do sprawozdania
jednostkowego zostaly przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach. kompletnie i
prawidlowo. Noty objasniaj£!ce i informacja dodatkowa stanowi£! integraln£! cz~sc
sprawozdania jednostkowego.

W imieniu KPMG Audyt Sp61ka z ograniczon£! odpowiedzialnosci£! sp.k.
Nr ewidencyjny 3546
ul. Chfodna 5 1
00-867 Warszawa
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~a~dal~a. Grzesik

Bozena Graczyk
Kluczowy biegly rewident
Nr ewidencyjny 9941
Komandytariusz, Pelnomocnik

Blegly telwldent
Nr ewiddncyjny 12032

18 kwietnia 2013 r.
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