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przepisami prawa. 

Towarzystwa 

 

 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.  
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naszym sprawozdaniu z badania. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ 

INWESTYCYJNY OTWARTY 
 

Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI 
 

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR OSZCZĘDNOŚCIOWY;                                                  

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR OBLIGACJI                                                                         

(DO DNIA POŁĄCZENIA W LIPCU 2020 ROKU POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ 
ALIOR OBLIGACJI ŚWIATOWYCH);                                                                             

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR STABILNY NA PRZYSZŁOŚĆ;                                                   

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR SPOKOJNY DLA CIEBIE;                                                                                           

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY                                                             

(DO DNIA POŁĄCZENIA W LIPCU 2020 ROKU POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ 
ALIOR FUNDUSZ FUNDUSZY STRATEGIA ROZWAŻNA);                                                         

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR GLOBALNY NOWYCH TECHNOLOGII                               

(DO DNIA POŁĄCZENIA W LIPCU 2020 ROKU POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ 
ALIOR FUNDUSZ FUNDUSZY STRATEGIA AKTYWNA);                                             

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
SUBFUNDUSZ ALIOR AKCJI                                                                                 

(DO DNIA POŁĄCZENIA W LIPCU 2020 ROKU POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ 
ALIOR FUNDUSZ FUNDUSZY STRATEGIA DYNAMICZNA) 

 
ZA OKRES  

 
OD  1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

 



 

 

 

 

 

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

 

 

 

 

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 
 

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

 

 

WPROWADZENIE 

 

FUNDUSZ 

 
Fundusz ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”) został 

zarejestrowany w dniu 10 marca 2009 roku w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 449. 

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, 

w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95) (dalej jako „Ustawa”). 

Na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodziły następujące subfundusze: 

− Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy, 

− Subfundusz ALIOR Obligacji, 

− Subfundusz ALIOR Zrównoważony, 

− Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii, 

− Subfundusz ALIOR Akcji, 

− Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość, 

− Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie. 

 

W dniu 21.07.2020 roku nastąpiło połączenie następujących subfunduszy 

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Aktywna z ALIOR Stabilnych Spółek (po połączeniu pod nazwą ALIOR 

Globalny Nowych Technologii), 

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna z ALIOR Agresywny (po połączeniu pod nazwą ALIOR 

Akcji),  

ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna z ALIOR Multi Asset (po połączeniu pod nazwą ALIOR 

Zrównoważony), 

ALIOR Oszczędnościowy  z ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (po połączeniu pod nazwą 

ALIOR Oszczędnościowy) 

ALIOR Obligacji Światowych z ALIOR Papierów Dłużnych (po połączeniu pod nazwą ALIOR Obligacji). 

 

Fundusz oraz Subfundusze zostały utworzone na czas nieograniczony. 

Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu w 2020 roku zbywały kategorię jednostek uczestnictwa A i 

B. Kategoria B została wprowadzona w 2020 roku. 
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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

 

Do dnia 31 lipca 2015 r. Fundusz był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000278264). Od dnia 1 sierpnia 2015 r. Funduszem zarządzało i reprezentowało go Money 

Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A 

obecnie, po zmianie nazwy: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Łopuszańskiej 38D (dalej jako „Alior TFI”, „Spółka”), wpisane do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000350402. W dniu 23 czerwca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego 

udzieliła Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy 

inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzania nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich i zarządzaniu zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych oraz zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 

liczba instrumentów finansowych (decyzja KNF, sygn. akt: DFI/II/4030/55/41/14/15/96-1/AG). 

W dniu 12 czerwca 2018 r. Spółka powzięła informacje o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany 

statutu Spółki polegającej m.in. na zmianie jej nazwy z Money Makers Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. na Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przed w/w dniem Alior Bank S.A. 

stał się jedynym akcjonariuszem Money Makers TFI S.A. W związku z powyższym nie nastąpiły istotne 

zmiany w funkcjonowaniu Funduszu. 

 

Firma audytorska 

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzony przez BDO Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12. 

 

Cele inwestycyjne Subfunduszy 

 

1. Celem inwestycyjnym każdego z Subfunduszy jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku 

wzrostu wartości lokat. 

2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszy. 

 

Specjalizacja i ograniczenia inwestycyjne subfunduszy (na dzień bilansowy) 

 

Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy  

 

Specjalizacja Subfunduszu 
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1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków 

głównie w dłużne papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe,  

o zbliżonym profilu ryzyka, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub 

tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania 

z siedzibą za granicą.  

2. Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy inwestuje przede wszystkim w następujące lokaty:  

a) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, 

b) dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank 

Polski,  

c) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

d) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą, 

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dokonuje lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

a) dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku 

Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb 

Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, 

państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i 

European Financial Stabilisation Mechanism)  – od  60% wartości Aktywów Netto Subfunduszu 

do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, 

b) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa 

funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą 

– do 40 % wartości Aktywów Subfunduszu, 

c) akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa – do 20 % wartości Aktywów 

Subfunduszu, 

d) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 

stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest 

dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy 

zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu oceny obejmującej: 

a) sytuację gospodarczą kraju emitenta; 

b) ryzyko kredytowe odnoszącego się do emitentów dłużnych papierów wartościowych lub 

Instrumentów Rynku Pieniężnego; 
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c) płynność poszczególnych lokat Subfunduszu; 

d) ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego; 

e) kształtowania się rynkowych stóp procentowych; 

f) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje 

ratingowe; 

g) przewidywaną stopę zwrotu z inwestycji. 

3. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.  

4. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach 

obcych. 

Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie 

oraz ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 145 Statutu Funduszu. 

 

Subfundusz ALIOR Obligacji  

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków 

głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub inne papiery 

wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka, w tym poprzez dokonywanie lokat 

w obligacje skarbowe państw rynków wschodzących, a także w jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 

instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. 

2. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych inwestuje przede wszystkim w następujące lokaty:  

a) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz skarbowe dłużne papiery wartościowe państw 

należących do OECD, 

b) dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank 

Polski, 

c) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  

d) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę              

za granicą,  

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dokonuje lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

a) dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku 

Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb 
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Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, 

państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i 

European Financial Stabilisation Mechanism) – od 0% do 100% wartości Aktywów 

Subfunduszu, 

b) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa 

funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – 

od 0% do 90 % wartości Aktywów Subfunduszu, 

c) akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa – od 0% do 20 % wartości 

Aktywów Subfunduszu, 

d) depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą 

stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Subfunduszu, 

2. do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne, 

3. do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach 

obcych. 

4. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz działający na rachunek Subfunduszu jest 

dążenie do osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy 

zwrotu z Aktywów Subfunduszu przy zachowaniu oceny obejmującej: 

a) sytuację gospodarczą kraju emitenta; 

b) ryzyko kredytowe odnoszącego się do emitentów dłużnych papierów wartościowych lub 

Instrumentów Rynku Pieniężnego; 

c) płynność poszczególnych lokat Subfunduszu; 

d) ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego; 

e) kształtowania się rynkowych stóp procentowych; 

f) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje 

ratingowe; 

g) przewidywaną stopę zwrotu z inwestycji.  

Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie 

oraz ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 155 Statutu Funduszu. 

 

 

Subfundusz ALIOR Zrównoważony 

 

Specjalizacja Subfunduszu 
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Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków w 

kategorie lokat, o których mowa w art. 103, w proporcjach odzwierciedlających oczekiwania 

zarządzającego Aktywami Subfunduszu w odniesieniu do trendów w poszczególnych segmentach rynku 

finansowego. 

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dokonuje lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

a)  instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje 

jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem 

lub regulaminem inwestują do 100 %aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i 

obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w 

różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w 

szczególności akcje, kwity depozytowe – od 35 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 65 

% wartości Aktywów Subfunduszu, 

b) dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 

lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa 

członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 

Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa 

federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 

której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty 

inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, o których mowa w ust. 3a poniżej, 

Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj.takie, których 

okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw 

oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 

lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa 

członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 

Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa 

federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 

której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie –od 35 % wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu do 65 % wartości Aktywów Subfunduszu, 

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa 

instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz 
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papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego –łącznie do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne, 

3. do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach 

obcych. 

4. Poza głównymi kryteriami doboru lokat Subfundusz podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w 

szczególności: 

a) wskazaniami wynikającymi z analizy fundamentalnej - na poziomie emitenta i rynku,  

b) wskazaniami opartymi na analizie technicznej – na poziomie emitenta i rynku, 

Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie 

oraz ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 105 Statutu Funduszu. 

 

Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii 

Specjalizacja Subfunduszu 

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków 

głównie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także akcje, 

obligacje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka. 

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dokonuje lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

a) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem 

lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje  

i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu 

 w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym 

 w szczególności akcje, kwity depozytowe – od 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

100% wartości Aktywów Subfunduszu,  

b) dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 

lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa 

członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 

Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa 

federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 
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której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty 

inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, o których mowa w ust. 3a poniżej, 

instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których 

okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw 

oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 

lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa 

członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 

Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa 

federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 

której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie –łącznie od 0 do30% wartości Aktywów 

Subfunduszu 

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa 

instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz 

papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego –łącznie do 80% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne, 

3. do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach 

obcych. 

4. Poza głównymi kryteriami doboru lokat Subfundusz podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w 

szczególności: 

a) wskazaniami wynikającymi z analizy fundamentalnej - na poziomie emitenta i rynku,  

b) wskazaniami opartymi na analizie technicznej – na poziomie emitenta i rynku, 

 

Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie 

oraz ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 115 Statutu Funduszu. 

 

Subfundusz ALIOR Akcji 

 

Specjalizacja Subfunduszu 

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków 

głównie w akcje lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka, a 

także obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 

zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 
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Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dokonuje lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:  

a) jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 

funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem 

lub regulaminem inwestują do100 %aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i 

obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w 

różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w 

szczególności akcje, kwity depozytowe –od 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 

100% wartości Aktywów Subfunduszu, 

b) dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 

lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa 

członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 

Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa 

federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 

której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty 

inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, o których mowa w ust. 3a poniżej, 

instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których 

okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw 

oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 

Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne 

lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa 

członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank 

Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa 

federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do 

której należy co najmniej jedno Państwo członkowskie –łącznie od 0 do 30% wartości Aktywów 

Subfunduszu, 

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa 

instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz 

papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu 

zamkniętego –łącznie do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne, 

3. do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych. 

4. Poza głównymi kryteriami doboru lokat Subfundusz podejmuje decyzje inwestycyjne kierując się w 

szczególności: 

a) wskazaniami wynikającymi z analizy fundamentalnej - na poziomie emitenta i rynku,  
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b) wskazaniami opartymi na analizie technicznej – na poziomie emitenta i rynku, 

 

Oprócz powyższych ograniczeń Fundusz i Subfundusz obowiązują ograniczenia zawarte w Ustawie 

oraz ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 135 Statutu Funduszu. 

 

Subfundusz Stabilny na Przyszłość  

 

Specjalizacja Subfunduszu 

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 

wartości lokat.   

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie 

w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery 

wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka. 

Subfundusz jest subfunduszem typu „Fund-of-Funds” (tzw. funduszem funduszy). 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.   

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie w:  

1.1. akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne 

prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), a także inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej oraz 

będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym w państwie 

OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo członkowskie takim jak: NYSE MKT LLC, NASDAQ 

(The NASDAQ Stock Market), NYSE (New York Stock Exchange), NYSE Arca, Australian Securities 

Exchange, Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange, Canadian National Stock Exchange, Tokyo 

Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Nagoya Stock Exchange, Korea Exchange, Mexican 

Stock Exchange, NZX Limited, Oslo Stock Exchange, Berne eXchange BX, SIX Swiss Exchange, Borsa 

Istanbul, Tel Aviv Stock Exchange, Santiago Stock Exchange,  

1.2. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz 

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym 

dokumentem, lokują co najmniej część swoich aktywów w niektóre lub wszystkie kategorie lokat, o 

których mowa w pkt. 1.1.;  
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1.3. Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące 

prawa wynikające z zaciągnięcia długu), listy zastawne, a także inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu 

dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach, o których 

mowa w pkt 1.1. oraz depozyty;  

1.4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz 

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym 

dokumentem, lokują co najmniej części swoich aktywów w niektóre lub wszystkie kategorie lokat  o 

których mowa w pkt 1.3; 

1.5. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, 

jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do 

obrotu, o którym mowa w pkt 1.1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie 

dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub 

instrumentów, 

1.6. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w punktach 

powyższych.  

2. Zgodnie z polityką inwestycyjną, zasadami dywersyfikacji i limitami określonymi w Statucie dla 

Subfunduszu, w ramach lokat, o których mowa w ust. 1 Subfundusz może lokować od 0% do 50% 

swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU 

Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie 

subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu będzie nie mniejsza niż 40% wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu i nie większa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Subfundusz będzie dokonywał lokat, stosując następujące zasady ich dywersyfikacji w:   

a. w instrumenty wymienione w ust 1 pkt 1.1 oraz 1.2 od 20% wartości aktywów Netto Subfunduszu 

do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 

b. w instrumenty wymienione w ust 1 pkt 1.3 oraz 1.4 od 40% wartości aktywów Netto Subfunduszu 

do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,  

4. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.   

5. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach 

obcych. 

 

Subfundusz Spokojny dla Ciebie 

 

Specjalizacja Subfunduszu 
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Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu 

wartości lokat.   

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków głównie 

w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje 

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także akcje, obligacje lub inne papiery 

wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka. 

Subfundusz jest subfunduszem typu „Fund-of-Funds” (tzw. funduszem funduszy). 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.   

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie w: 

1.1. akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa 

poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne 

prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji), a także inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii; 

1.2. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz 

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym 

dokumentem, realizują one swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie głównie w następujące kategorie 

lokat: akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w szczególności: prawa poboru, 

prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa 

majątkowe inkorporujące prawa z akcji), a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące 

prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji; 

1.3. Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące 

prawa wynikające z zaciągnięcia długu), listy zastawne, a także inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu 

dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub będące przedmiotem obrotu na rynkach, o których 

mowa w pkt 1.1. oraz depozyty; 

1.4. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz 

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym 

dokumentem, podstawową kategorią lokat tego funduszu lub tej instytucji są głównie następujące 
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kategorie lokat: Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 

gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o 

podobnym charakterze takie jak w szczególności: bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty 

depozytowe, kwity depozytowe, których bazą są obligacje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące 

prawa wynikające z zaciągnięcia długu), listy zastawne, a także inne zbywalne papiery wartościowe 

inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu; 

1.5. papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w punktach 

powyższych.  

2. Zgodnie z polityką inwestycyjną, zasadami dywersyfikacji i limitami określonymi w Statucie dla 

Subfunduszu, w ramach lokat, o których mowa w ust. 1 Subfundusz może lokować od 0% do 50% 

swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy wydzielonych w inPZU 

Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym z zastrzeżeniem, że suma lokat we wszystkie 

subfundusze łącznie wydzielone w ramach tego funduszu będzie nie mniejsza niż 40% wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu i nie większa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. 

3. Subfundusz będzie dokonywał lokat, stosując następujące zasady ich dywersyfikacji w:   

3.1. w instrumenty wymienione w ust. 1 pkt 1.1. oraz pkt 1.2. od 0% wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 

3.2. w instrumenty wymienione w ust. 1  pkt 1.3. oraz pkt 1.4. od 70% wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,  

4. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.   

5. Do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach 

obcych. 

 

Na dzień bilansowy na żadnym z subfunduszy nie występowały przekroczenia limitów inwestycyjnych. 

 

Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego sprawozdania 

finansowego 

 

1. Połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, za okres 

od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu 

finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 

 
Kontynuacja działalności przez Fundusz i Subfundusze  

Połączone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu w dającej się przewidzieć 

przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia 31 grudnia 

2020 roku 
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Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusze oraz nie są spełnione przesłanki rozwiązania 

Funduszu, określone przepisami Ustawy. 

 

Inne informacje 

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana ujmowania nieprzydzielonych wpłat realizowanych w 

ramach programów IKE,IKZE, PSO. Do dnia  01.12.2020r. Kwota wynikająca z nieprzydzielonych wpłat 

była ujmowana w wartości wynikającej z proporcji aktywów poszczególnych subfunduszy. Od dnia 

02.12.2020 wpłaty dotyczące wymienionych programów są ujmowane zgodnie z podziałem 

przekazywanym przez agenta transferowego. Prezentowana zmiana nie ma wpływu na WAN oraz 

WAN/JU. Zmiana ma wpływ na pozycje bilansu: Zobowiązania proporcjonalne funduszu, która nie 

występuje na dzień bilansowy. W przypadku ujęcia wpłat zgodnie z prezentacją w okresie 

porównawczym pozycja bilansu: Zobowiązania proporcjonalne funduszu wskazywałaby wartość 902. 

 

Zastosowane kursy walut NBP, po jakich przeliczone zostały aktywa na dzień 31.12.2020 r., wynoszą: 

Dla EUR – 4,6148 

Dla USD – 3,7584 

Zastosowane kursy walut NBP, po jakich przeliczone zostały aktywa na dzień 31.12.2019 r., wynoszą 

Dla EUR – 4,2585 

Dla USD – 3,7977 
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  2020-12-31 2019-12-31 

TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 

Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 

Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach ogółem 

Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 

Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach ogółem 

Akcje 6 922 8 346 0,72% 9 408 10 207 1,28% 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - 

Prawa poboru - - - - - - 

Kwity depozytowe - - - 108 128 0,02% 

Listy zastawne 26 869 26 775 2,32% 28 843 28 830 3,60% 

Dłużne papiery wartościowe 997 792 1 002 660 87,03% 680 214 677 957 84,72% 

Instrumenty pochodne - -1 945 -0,17% - 633 0,08% 

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 

Jednostki uczestnictwa 56 814 60 969 5,29% 8 553 8 809 1,10% 

Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 

34 723 35 894 3,12% 40 769 41 394 5,17% 

Wierzytelności - - - - - - 

Weksle - - - - - - 

Depozyty - - - - - - 

Waluty - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - 

Inne - - - - - - 

Suma: 1 123 120 1 132 699 98,31% 767 895 767 958 95,97% 
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POŁĄCZONY BILANS 2020-12-31 2019-12-31 

I. Aktywa 1 152 088 800 249 

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 660 31 734 

2) Należności 766 549 

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 974 613 675 155 

- dłużne papiery wartościowe 903 598 598 681 

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 160 049 92 811 

- dłużne papiery wartościowe 99 062 79 276 

6) Nieruchomości - - 

7) Pozostałe aktywa - - 

II. Zobowiązania 11 143 8 705 

1) Zobowiązania własne subfunduszy 11 143 8 097 

2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu - 608 

III. Aktywa netto (I - II) 1 140 945 791 544 

IV. Kapitał funduszu 1 123 397 809 932 

1) Kapitał wpłacony 1 964 457 1 620 399 

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -841 060 -810 467 

V. Dochody zatrzymane 6 962 -19 722 

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 046 -5 114 

2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 084 -14 608 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 10 586 1 334 

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 140 945 791 544 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2020 –  
31-12-2020 

01-01-2019 –  
31-12-2019 

I. Przychody z lokat 15 198 10 371 

Dywidendy i inne udziały w zyskach 601 1 302 

Przychody odsetkowe 14 215 8 948 

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 

Dodatnie saldo różnic kursowych 257 20 

Pozostałe 125 101 

Kick back 95 80 

II. Koszty funduszu 10 295 6 309 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 6 544 3 728 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Opłaty dla depozytariusza 357 526 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 289 170 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - 3 

Usługi w zakresie rachunkowości 1 916 1 582 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 

Usługi prawne 2 9 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 

Koszty odsetkowe 1 180 279 

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 

Ujemne saldo różnic kursowych - - 

Pozostałe 7 12 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 163 61 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 10 132 6 248 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) 5 066 4 123 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 660 5 031 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 429 3 231 

- z tytułu różnic kursowych -493 2 299 

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 10 089 1 800 

- z tytułu różnic kursowych 1 118 -2 277 

VII. Wynik z operacji (V+-VI) 10 726 9 154 

 

• 18 •



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2020 - 31-12-2020 01-01-2019 - 31-12-2019 

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 791 544 152 280 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 10 726 9 154 

a) przychody z lokat netto 5 066 4 123 

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 429 3 231 

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 10 089 1 800 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 10 726 9 154 

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): - - 

a) z przychodów z lokat netto - - 

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 

c) z przychodów ze zbycia lokat - - 

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) 379 765 630 110 

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo 
wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 

981 619 806 987 

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 
wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 

-601 854 -176 877 

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 390 491 639 264 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 140 945 791 544 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 783 253 397 961 
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Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 

 

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

Dariusz Szwed Prezes Zarządu 
Podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

Artur Włoch Członek Zarządu 
Podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

 

 

Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

 

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

Katarzyna Skalska 

Dyrektor Departamentu 
Księgowości Funduszy i Portfeli 

Vistra Fund Services Poland  
Sp. z o.o. S.K.A. 
 

Podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 27 kwietnia 2021 r. 
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:

ALIOR SFIO (Fundusz)

z wydzielonymi subfunduszami:
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Akcji,
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii,
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Obligacji,
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy,
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie,
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Stabilny na Przyszłość,
  - ALIOR SFIO Subfundusz ALIOR Zrównoważony,

działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów z
dnia 24 grudnia 2007 r.  w  sprawie  szczególnych zasad  rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, iż dane  dotyczące  
stanów  aktywów  Funduszu,  w tym w  szczególności aktywów zapisanych na
rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z  tych  
aktywów  przedstawionych  w  sprawozdaniu  finansowym  Funduszu  sporządzonym  na
dzień  31 grudnia 2020 za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. są zgodne
ze stanem faktycznym.

W imieniu mBank S.A.:

Sporządził (a): Katarzyna Marcinowska


















