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Sprawozdanie  

dla Walnego Zgromadzenia Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Opinia 

jednostkowego sprawozdania finansowego subfunduszu ALIOR 
 ALIOR Specjalistycznego 

 zawiera zestawienie lokat oraz bilans 
21 roku, rachunek wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w 

z dniu  
dodatkow    

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 

  finansowej Subfunduszu 
31 grudnia 2021 r. oraz jego wyniku z operacji 

przepisami ustawy 
- Dz. U. z 2021 r., poz. 217) ; 

 jest zgodne c  Subfundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu; 

 
z  

Podstawa opinii  

udytorskich i nadzorze publicznym 
 

za badanie sprawozdania finansowego.  

Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych 
  Rady ych 

 ( Kodeks IESBA
 badania . 

IESBA. W trakcie 
przepr
Funduszu i Subfunduszu z
rewidentach.  

 
dla naszej opinii. 
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i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 

Funduszem i  jest odpowiedzialny za 
 sprawozdania finansowego Subfunduszu, rzetelny 

i jasny z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami 
Ustawy o 
Subfundusz przepisami prawa i statutem Towarzystwa 
uznaje za 

 

 sprawoz Towarzystwa 
Subfunduszu 

Towarzystwa Subfunduszu, albo 

 

 
 

danie sprawozdania finansowego 

uzyskanie racjonalnej 
sprawozdania z badania 

Racjonalna , ale nie gwarantuje, 

gospodarcze 
  

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Subfunduszu ani 
go Towarzystwa  

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a 
 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego 

 

 
- uzyskujemy zro

Towarzystwa; 
- sowanych zasad (polityki

 Towarzystwa; 
- Towarzystwa zasady 

a mo  
Subfunduszu 
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ubfundusz zaprzestanie 

- ego, w tym ujawnienia, 
oraz czy
za

Przekazujemy Radzie Nad

Sprawozdanie na temat innych 

I

Towarzystwa Subfunduszu z regulacjami 
.

Subfundusz przestrzega
.

temat przestrzegania 

od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021

sprawozdanie finansowe Subfunduszu.

Kluczowym

Warszawie

Wpisanej 3355

Nr w rejestrze 13520

Warszawa, 14 kwietnia 2022 roku



ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

ALIOR SPECJALISTYCZNY 
FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR 
ZRÓWNOWAŻONY 

ZA OKRES  
OD  1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

 

  2021-12-31 2020-12-31 

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 2 945 3 421 36,81% 1 835 2 314 30,27% 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - 

Prawa poboru - - - - - - 

Kwity depozytowe - - - - - - 

Listy zastawne - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe 1 553 1 500 16,14% 1 474 1 479 19,35% 

Instrumenty pochodne - 36 0,39% - -127 -1,66% 

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

Jednostki uczestnictwa - - - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 

3 687 3 973 42,76% 3 242 3 411 44,62% 

Wierzytelności - - - - - - 

Udzielone pożyczki pieniężne - - - - - - 

Weksle - - - - - - 

Depozyty - - - - - - 

Waluty - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - 

Inne - - - - - - 

Suma: 8 185 8 930 96,10% 6 551 7 077 92,58% 

 

 
Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat 
przedstawia instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w 
części Zobowiązania



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

 

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 

Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 

emitenta 
Wartość wg ceny 

nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy udział 
w aktywach ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany         - - - 

Aktywny rynek regulowany         2 945 3 421 36,81% 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 
POLSKI S.A. (PLPKO0000016) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

4 500 Polska 122 202 2,18% 

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

61 000 Polska 108 204 2,20% 

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I 
GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

33 000 Polska 176 208 2,24% 

AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

7 500 Polska 126 186 2,00% 

APATOR S.A. (PLAPATR00018) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

10 000 Polska 213 199 2,14% 

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

700 Polska 157 184 1,99% 

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
(PLPZU0000011) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

5 000 Polska 141 177 1,90% 

CCC S.A. (PLCCC0000016) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

2 000 Polska 119 211 2,27% 

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 
(PLTAURN00011) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

73 000 Polska 209 194 2,08% 

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

5 500 Polska 152 186 2,00% 

AMICA S.A. (PLAMICA00010) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

1 500 Polska 209 170 1,82% 

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

4 500 Polska 205 186 2,01% 

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

900 Polska 193 162 1,74% 

SANOK RUBBER COMPANY S.A. 
(PLSTLSK00016) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

12 000 Polska 202 198 2,13% 

WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

350 Polska 195 171 1,84% 

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

4 500 Polska 182 188 2,02% 



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

 

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 

Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 

emitenta 
Wartość wg ceny 

nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy udział 
w aktywach ogółem 

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. 
(PLWRTPL00027) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

1 500 Polska 136 211 2,27% 

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

500 Polska 100 184 1,98% 

Nienotowane na aktywnym rynku         - - - 

Suma:         2 945 3 421 36,81% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

 

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 

Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj siedziby 

emitenta 
Termin 
wykupu 

Warunki 
oprocentowania 

Wartość 
nominalna 

Liczba 
Wartość wg 

ceny nabycia 
w tys. 

Wartość wg 
wyceny na 

dzień 
bilansowy w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
ogółem 

O terminie wykupu do 1 roku                 2 2 0,02% 

Bony pieniężne                  - - - 

Bony skarbowe                 - - - 

Inne                 - - - 

Obligacje                 2 2 0,02% 

Aktywny rynek nieregulowany                 2 2 0,02% 

WS0922 (PL0000102646) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2022-09-23 5,75% 1 000 1 1 1 0,01% 

WZ1122 (PL0000109377) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2022-11-25 2,02% 1 000 1 1 1 0,01% 

Nienotowane na aktywnym 
rynku 

                - - - 

WIDOK ENERGIA S.A. 
SERIA D (-) 

Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 

Nie dotyczy 
WIDOK 
ENERGIA 
S.A. 

Polska 2015-11-22 - 1 000 163 - - - 

O terminie wykupu powyżej 1 roku                 1 551 1 498 16,12% 

Bony pieniężne                  - - - 

Bony skarbowe                 - - - 

Inne                 - - - 

Obligacje                 1 551 1 498 16,12% 

Aktywny rynek nieregulowany                 1 551 1 498 16,12% 

WZ0124 (PL0000107454) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2024-01-25 0,25% 1 000 501 501 502 5,40% 

DS0725 (PL0000108197) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2025-07-25 3,25% 1 000 1 1 1 0,01% 

DS0726 (PL0000108866) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2026-07-25 2,50% 1 000 1 1 1 0,01% 

DS0727 (PL0000109427) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2027-07-25 2,50% 1 000 1 1 1 0,01% 

DS1030 (PL0000112736) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 2030-10-25 1,25% 1 000 1 201 1 047 993 10,69% 

Suma:                 1 553 1 500 16,14% 

 
 
 
 
 



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

 

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
INSTRUMENTY POCHODNE 

Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 

(wystawca) 

Kraj siedziby 
emitenta 

(wystawcy) 

Instrument 
bazowy 

Liczba 
Wartość wg 

ceny nabycia w 
tys. 

Wartość wg 
wyceny na 

dzień bilansowy 
w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
ogółem 

Wystandaryzowane instrumenty 
pochodne 

            - - - 

Aktywny rynek regulowany             - - - 

Aktywny rynek nieregulowany             - - - 

Nienotowane na aktywnym rynku             - - - 

Niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne 

            - 36 0,39% 

Aktywny rynek regulowany             - - - 

Aktywny rynek nieregulowany             - - - 

Nienotowane na aktywnym rynku             - 36 0,39% 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD 
EUR/PLN  2022-03-17 (-) 

Nienotowane na 
aktywnym rynku 

Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: EUR 139 000 - 6 0,07% 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD 
USD/PLN  2022-03-17 (-) 

Nienotowane na 
aktywnym rynku 

Nie dotyczy MBANK S.A. Polska Waluta: USD 805 000 - 30 0,32% 

Suma:             - 36 0,39% 

 
 

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 

Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 

emitenta 
Liczba 

Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 

Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 

Procentowy 
udział w aktywach 

ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany           - - - 

Aktywny rynek regulowany           3 687 3 973 42,76% 

ISHARES CORE MSCI EMERGING 
MARKETS IMI UCITS ETF ETF 
(IE00BKM4GZ66) 

Aktywny rynek 
regulowany 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

ISHARES CORE 
MSCI EMERGING 
MARKETS IMI 
UCITS ETF 

Irlandia 3 200 383 463 4,99% 

ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL 
GOVERNMENT BOND UCITS ETF ETF 
(IE00B5M4WH52) 

Aktywny rynek 
regulowany 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

ISHARES 
EMERGING 
MARKETS LOCAL 
GOVERNMENT 
BOND UCITS ETF 

Irlandia 3 300 712 694 7,46% 

ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING 
MARKETS BOND UCITS ETF ETF 
(IE00B2NPKV68) 

Aktywny rynek 
regulowany 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

ISHARES J.P. 
MORGAN USD 
EMERGING 
MARKETS BOND 
UCITS ETF 

Irlandia 1 500 629 662 7,13% 

ISHARES EURO HIGH YIELD 
CORPORATE BOND UCITS ETF ETF 
(IE00B66F4759) 

Aktywny rynek 
regulowany 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

ISHARES EURO 
HIGH YIELD 
CORPORATE 
BOND UCITS ETF 

Irlandia 1 000 445 472 5,08% 

ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF 
USD ETF (IE00B6R52036) 

Aktywny rynek 
regulowany 

XETRA 
ISHARES GOLD 
PRODUCERS 
UCITS ETF USD 

Irlandia 7 500 426 425 4,57% 

ISHARES USD TIPS UCITS ETF ETF 
(IE00B1FZSC47) 

Aktywny rynek 
regulowany 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

ISHARES USD 
TIPS UCITS ETF 

Irlandia 425 384 447 4,81% 



                                                                                  

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

 

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
Tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 

Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 

emitenta 
Liczba 

Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 

Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 

Procentowy 
udział w aktywach 

ogółem 

ISHARES USD SHORT DURATION HIGH 
YIELD CORP BOND UCITS ETF ETF 
(IE00BZ17CN18) 

Aktywny rynek 
regulowany 

LONDON STOCK 
EXCHANGE 

ISHARES USD 
SHORT 
DURATION HIGH 
YIELD CORP 
BOND UCITS ETF 

Irlandia 19 000 404 451 4,85% 

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS 
ETF ETF (IE00B3F81G20) 

Aktywny rynek 
regulowany 

XETRA 
ISHARES MSCI 
EM SMALL CAP 
UCITS ETF 

Irlandia 500 153 183 1,97% 

ISHARES EURO STOXX SMALL CAP 
UCITS ETF ETF (IE00B02KXM00) 

Aktywny rynek 
regulowany 

XETRA 
ISHARES EURO 
STOXX SMALL 
CAP UCITS ETF 

Irlandia 800 151 176 1,90% 

Nienotowane na aktywnym rynku           - - - 

Suma:           3 687 3 973 42,76% 

 
 

TABELA DODATKOWA 
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT 

Rodzaj Łączna liczba 
Wartość wg ceny nabycia 

w tys. 
Wartość wg wyceny na 
dzień bilansowy w tys. 

Procentowy udział w 
aktywach ogółem 

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

    - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe 
instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 
lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 

    - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP     - - - 

Składniki bez gwarancji     - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do 
OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 

    - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa     1 553 1 500 16,14% 

Obligacje   1 707 1 553 1 500 16,14% 

Suma:     1 553 1 500 16,14% 

 
 

TABELA DODATKOWA 
Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy 

Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 

Suma: 37 0,40% 

WS0922 (PL0000102646) 1 0,01% 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN  2022-03-17 (-) 30 0,32% 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN  2022-03-17 (-) 6 0,07% 

Suma: 37 0,40% 

 
 
 



 

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY 

BILANS 2021-12-31 2020-12-31 

I. Aktywa 9 292 7 644 

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 347 424 

2) Należności 15 16 

3) Transakcje reverse repo / buy-sell back - - 

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 8 894 7 204 

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 36 - 

6) Pozostałe aktywa - - 

II. Zobowiązania 34 154 

III. Aktywa netto (I - II) 9 258 7 490 

IV. Kapitał funduszu 9 659 7 722 

1) Kapitał wpłacony, w tym: 33 265 26 327 

- certyfikaty inwestycyjne w pełni opłacone - - 

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -23 606 -18 605 

V. Dochody zatrzymane -1 145 -754 

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -957 -784 

2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -188 30 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 744 522 

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 9 258 7 490 

      

Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 91 475,706 73 462,896 

A 91 475,706 73 462,896 

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 101,21 101,96 

A 101,21 101,96 

 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią 

integralną część sprawozdania finansowego. 
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2021-01-01  
do 2021-12-31 

od 2020-01-01  
do 2020-12-31 

I. Przychody z lokat 187 80 

Dywidendy i inne udziały w zyskach 158 30 

Przychody odsetkowe 17 25 

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 

Dodatnie saldo różnic kursowych 12 - 

Pozostałe - 25 

Kick back - 23 

II. Koszty funduszu 359 255 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa, w tym: 178 101 

- stała część wynagrodzenia 178 101 

- zmienna część wynagrodzenia - - 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Opłaty dla depozytariusza 54 50 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 45 13 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 

Usługi w zakresie rachunkowości 81 73 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 

Usługi prawne - - 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 

Koszty odsetkowe - - 

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 

Ujemne saldo różnic kursowych - 17 

Pozostałe 1 1 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - - 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 359 255 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -172 -175 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 489 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -218 134 

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 222 355 

- z tytułu różnic kursowych 253 -2 

VII. Wynik z operacji (V+-VI) -168 314 

VIII. Podatek dochodowy - - 

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     

A -1,84 4,27 

 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 

które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 



 

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY 

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 do 2021-12-31 od 2020-01-01 do 2020-12-31 

I. Zmiana wartości aktywów netto     

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 

7 490 4 108 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -168 314 

a) przychody z lokat netto -172 -175 

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -218 134 

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 222 355 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -168 314 

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) 1 937 3 068 

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

6 938 5 195 

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

-5 001 -2 127 

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 1 768 3 382 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 9 258 7 490 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 902 5 083 

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     

1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na 
kategorie 

    

A     

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 65 568,420 54 367,678 

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 47 555,610 22 352,806 

Saldo zmian 18 012,809 32 014,873 

2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w 
rozbiciu na kategorie 

    

A     

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 329 598,395 264 029,976 

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 238 122,690 190 567,080 

Saldo zmian 91 475,710 73 462,896 

III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     

1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego (*) 

    

A 101,96 99,12 

2.  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
bieżącego okresu sprawozdawczego 

    

A 101,21 101,96 

3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (**) 

    

A -0,74% 2,87% 

4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 

        

A 99,53 2021-12-20 87,44 2020-03-24 

5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 

        

A 108,98 2021-06-07 101,96 2020-12-31 

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym 

        

A 101,21 2021-12-31 101,96 2020-12-31 

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości 
aktywów netto, w tym (**): 

4,06% 5,02% 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2,00% 1,99% 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Opłaty dla depozytariusza 0,61% 0,98% 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,51% 0,26% 

Usługi w zakresie rachunkowości 0,91% 1,44% 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 

 
(*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość 
nominalna. 
 
(**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. 
 
Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU  

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY 

  

 

Nota nr. 1 – Polityka Rachunkowości 

Opis przyjętych zasad rachunkowości: 

A. Ujawnienia i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 

1. Jednostkowe i połączone sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z 

przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. 

zmianami)  oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249 poz. 1859 

z późn. zm.) [dalej: Rozporządzenie]. 

2. Sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe oraz sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy sporządza się w języku polskim i walucie polskiej. 

3. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym oraz 

sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości 

aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz innych wartości, który wymagają innej dokładności. 

4. Sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe oraz sprawozdania jednostkowe 

subfunduszy sporządzane są w formie i ze sposobem klasyfikacji poszczególnych pozycji 

określonym w Rozporządzeniu. 

B. Ujawnienia w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu 

1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 

2. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu 

w dniu wyceny pomniejszonej o zobowiązania Subfunduszu. 

3. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień 

wydania lub wykupienia jednostek. 

4. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu 

wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, 

związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 3. 

5. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat 

nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zeru. 

6. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę 

nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat w zamian, za które zostały otrzymane, 

skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 

7. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną 

w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek ujmuje się w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym łącznie i prezentuje łącznie jako składnik lokat Subfunduszu. 

8. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze,” 

polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, 

a w przypadku instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - najwyższej 

bieżącej wartości księgowej (nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez 

drugą stronę przyrzeczeniem odkupu). W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych 



 

 

 

 

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALIOR ZRÓWNOWAŻONY  

opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia 

otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut obcych wylicza się metodą 

„najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 

9. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru 

wartościowego, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika. 

10. Przysługujące, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji 

notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby 

wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa. 

Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu 

następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 

11. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w 

dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy 

nieuwzględniający wartości prawa do dywidendy. 

12. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące 

prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po 

dniu ustalenia tych praw. 

13. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, niepowodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego 

emitenta, ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji 

oraz jednostkowej ceny nabycia. 

14. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 

15. Nabycie lub zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych 

w dacie zawarcia umowy. 

16. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie 

polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 

Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Jeżeli operacje 

dotyczące Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu 

– ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany 

jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski. 

17. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku 

z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne 

udziały w zyskach, przychody odsetkowe. 

18. Koszty Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku 

z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, koszty odsetkowe 

(w tym efekt amortyzacji premii, składający się na wycenę aktywów nienotowanych na aktywnym 

rynku metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej) oraz 

koszty związane z posiadaniem nieruchomości.  

19. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych nalicza się zgodnie z zasadami 

ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta oraz prezentuje łącznie ze składnikiem 

lokat. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej oraz prezentuje odpowiednio w pozycji należności w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym Subfunduszu. 

20. W przypadku sprzedaży dłużnych papierów wartościowych należności z tytułu przychodów 

odsetkowych do dnia rozliczenia transakcji sprzedaży ujmuje się  w następujący sposób: 

 -  Wartość sprzedanych odsetek na dzień rozliczenia sprzedaży ujmowana jest w należnościach ze 

sprzedaży oraz pomniejsza saldo konta należności z tytułu odsetek.  

 - W okresie pomiędzy datą transakcji sprzedaży a datą rozliczenia przychody odsetkowe naliczane 

są według wartości odsetek z tabel odsetkowych emitenta na dany Dzień Wyceny i księgowane 

na konto należności z tytułu odsetek oraz przychody z tytułu odsetek. 
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21. Dla papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia różnica pomiędzy 

skorygowaną ceną nabycia na dzień zawarcia transakcji sprzedaży (bez odsetek), a wartością 

sprzedaży (bez odsetek) ujmowana jest na koncie należności ze sprzedaży oraz powyższa 

wartość  pomniejsza/powiększa konto amortyzacja dyskonta/premii. 

22. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu 

kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w 

wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości 

ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 

23. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie 

przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

C. Stosowane najważniejsze zasady wyceny  

1. Aktywa Subfunduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego, z zachowaniem zasad określonych w postanowieniach poniższych. 

2. Subfundusz dokonuje wyceny Aktywów oraz ustala Wartość Aktywów Netto, a także Wartość 

Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniach Wyceny. 

3. Ostatnie dostępne kursy lokat Funduszu na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny Fundusz określa o 

godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: 

a) godzina 23:00 na polskim rynku międzybankowym na podstawie kwotowań największych banków 

znane są stawki oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR i WIBID, 

b) o godzinie 23:00, w przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępne są 

kursy zamknięcia,  

c) o godzinie 23:00, w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, 

południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia. 

4. Wartość Aktywów Netto subfunduszu jest równa wartości Aktywów subfunduszu w Dniu Wyceny 

pomniejszonej o zobowiązania subfunduszu. 

5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają Subfundusz proporcjonalnie do udziału 

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. 

6. Składniki lokat subfunduszu wyceniane są w oparciu o wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą, 

za którą uznaje się: 

a) cenę z Aktywnego Rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej) 

b) w przypadku braku ceny, o której mowa w ppkt a, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu 

wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub 

pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej) 

c) w przypadku braku ceny, o której mowa w ppkt a i b, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu 

wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej) 

7. Za Aktywny Rynek uznaje się rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 

zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby 

dostarczyć bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki 

giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką 

częstotliwością i wolumenem. 

8. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa notowane na Treasury BondSpot 

Poland uznaje się jako notowane na aktywnym rynku, a Treasury BondSpot Poland jest rynkiem 

głównym dla tych papierów. 

9. W przypadku, gdy składnik lokat subfunduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym 

Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 

10. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 9 jest wolumen obrotu na 

danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości określenia rynku głównego na podstawie 
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wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kryterium częstotliwości, a rynkiem głównym dla 

danego papieru wartościowego jest ten rynek, na którym częstotliwość obrotu była największa. 

11. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 9, dokonuje się na podstawie danych z poprzedniego 

miesiąca kalendarzowego. 

12. Wycena za pomocą modelu wyceny o którym mowa w pkt 6b i 6c rozumiana jest jako technika 

wyceny pozwalająca wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez 

przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, 

na jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za 

pomocą innych powszechnie uznanych metod estymacji na oszacowanie wartości godziwej aktywów 

lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni 

lub pośredni. W przypadku gdy dane obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się 

zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich przypadkach Fundusz 

wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym nieobserwowalne. 

13. Modele wyceny o których mowa w pkt 6b i 6c, stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich 

aktywów wszystkich subfunduszu, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów 

posiadanych przez subfundusz. 

14. Modele wyceny o których mowa w pkt 6b i 6c podlegają okresowemu przeglądowi nie rzadziej niż 

raz do roku. 

15. Informacje dotyczące modelu wyceny o którym mowa w pkt 6b i 6c, opis technik wyceny oraz dane 

wejściowe wykorzystywane w wycenie wartości godziwej prezentowane są w jednostkowych 

sprawozdaniach Subfunduszy, wraz z określeniem łącznego udziału aktywów i zobowiązań 

sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach hierarchii wartości godziwej, przy czym: 

a) Papiery wartościowe sklasyfikowane na 1 poziomie hierarchii, wycenia się według kursu 

zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia według kursu ostatniej transakcji z danego Dnia 

Wyceny lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, z 

zastrzeżeniem, że: 

•  obligacje emitowane przez Skarb Państwa RP, notowane na Treasury BondSpot Polska wycenia 

się według kursu drugiego fixingu, a w przypadku gdy na drugim fixingu nie zostanie ustalony kurs, 

kolejno według kursu ostatniej transakcji z danego Dnia Wyceny lub kursu ustalonego na pierwszym 

fixingu. 

• jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, ETF-y, tytuły uczestnictwa emitowane przez 

fundusze zagraniczne i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą wycenia się według kursu zamknięcia ustalonego na rynku regulowanym, 

rynku zorganizowanym, w alternatywnym systemie obrotu lub innym systemie notowań, a w 

przypadku gdy żaden w wymienionych wcześniej rynków lub systemów obrotu nie spełnił w 

poprzednim miesiącu kryteriów dostatecznej częstotliwości i dostatecznego wolumenu, aby 

dostarczyć bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów, wycena odbywa się według 

wartości aktywów netto na: jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny, 1 sztukę ETF-u, tytuł 

uczestnictwa emitowany przez fundusz zagraniczny lub tytuł uczestnictwa emitowany przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, opublikowaną przez organ 

zarządzający danym funduszem lub instytucją wspólnego inwestowania 

b) Dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane na 2 poziomie hierarchii wycenia się metodą porównań 

rynkowych. 

c) Udziałowe papiery wartościowe sklasyfikowane na 2 poziomie hierarchii wycenia się metodą 

porównań rynkowych przy wykorzystaniu mnożników rynkowych. Metoda ta nazywana jest także 

metodą wskaźnikową lub porównawczą. 
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d) Instrumenty pochodne sklasyfikowane na 2 poziomie hierarchii wycenia się w oparciu o modelu 

stosowane dla danego typu lokaty, którym dla kontraktów terminowych, transakcji wymiany walut 

lub stóp procentowych jest model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

e) Prawa do akcji, Akcje Nowej Emisji akcji notowanych na aktywnym rynku sklasyfikowane na 2 

poziomie hierarchii wycenia się w oparciu o publicznie ogłoszoną na aktywnym rynku cenę nie 

różniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu 

ekonomicznym. 

f) Dłużne papiery wartościowe sklasyfikowane na 3 poziomie hierarchii wycenia się metodą porównań 

rynkowych przy wykorzystaniu danych nieobserwowalnych. 

g) Udziałowe papiery wartościowe sklasyfikowane na 3 poziomie hierarchii wycenia się: 

• metodą skorygowanych aktywów netto lub, 

• metodą likwidacyjną lub, 

• metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

16. Za dane obserwowalne uznaje się dane wejściowe do modelu odzwierciedlającego założenia, które 

przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w 

sposób bezpośredni lub pośredni: 

a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z Aktywnego Rynku, 

b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest 

aktywny, 

c) cane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a i b, które są obserwowalne w 

odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 

• stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach, 

• zakładaną zmienność, 

• spread kredytowy, 

• dane wejściowe potwierdzone przez rynek. 

17. Za dane nieobserwowalne uznaje się dane wejściowe do modelu opracowane przy wykorzystaniu 

wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń 

przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej 

18. Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez Fundusz na drugą stronę w 

wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat Funduszu. 

Przychody z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych Fundusz nalicza zgodnie z 

warunkami ustalonymi w umowie. 

19. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być zdematerializowane papiery wartościowe. 

20. Transakcje reverse repo/buy-sell back i depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 

92 dni wycenia się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

21. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych wycenia się 

począwszy od dnia ujęcia w księgach metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

22. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w 

walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na 

Aktywnym Rynku – w walucie, w której są denominowane. 

23. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy 

Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do 

waluty EUR. 

24. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych: 

a) pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał 

wydłużeniu, oraz 
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b) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych 

z umorzeniem posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji 

– dopuszcza się wycenę skorygowaną ceną nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składnika aktywów. 

 

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym: 

A. Metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych 

1. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany metod ujmowania operacji w księgach 

rachunkowych funduszu i subfunduszy. 

B. Metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

1. W dniu 1 lipca 2021 roku polityka rachunkowości Alior SFIO została dostosowana do Rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 
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NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2021-12-31 2020-12-31 

Należności 15 16 

Z tytułu zbytych lokat - - 

Z tytułu instrumentów pochodnych - - 

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 13 16 

Z tytułu dywidend 2 - 

Z tytułu odsetek - - 

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 

Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 

Pozostałe - - 

 

 
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2021-12-31 2020-12-31 

Zobowiązania 34 154 

Z tytułu nabytych aktywów - - 

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back - - 

Z tytułu instrumentów pochodnych - 127 

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - - 

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 

- - 

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - 

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - 

Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 

Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 

Z tytułu rezerw 34 27 

Pozostałe składniki zobowiązań - - 

 

 
  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

I. Banki / waluty - 347 - 424 

ALIOR BANK S.A. - - - - 

PLN - - - - 

MBANK S.A. - 347 - 424 

EUR - - - - 

PLN 347 347 424 424 

 

 
  od 2021-01-01 do 2021-12-31 od 2020-01-01 do 2020-12-31 

NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 

CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 

- - - - 

EUR 1 5 0 1 

PLN 394 394 375 375 

USD 4 17 3 11 
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  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-5 I. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
WARTOŚCI GODZIWEJ (*) 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach (w 
tys.) ogółem 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach (w 
tys.) ogółem 

Środki pieniężne i ekwiwalenty 347 3,73% 424 5,54% 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 997 10,73% 1 176 15,39% 

Dłużne papiery wartościowe 997 10,73% 1 176 15,39% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 

Suma: 1 344 14,46% 1 600 20,93% 

 
(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się środki pieniężne, depozyty oraz 
stało kuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów 
wykupu/zapadalności zostały przedstawione w tabelach uzupełniających zestawienia lokat.     

 

 
  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (**) (***) 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach (w 
tys.) ogółem 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach (w 
tys.) ogółem 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 503 5,41% 303 3,96% 

Dłużne papiery wartościowe 503 5,41% 303 3,96% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - 

Zobowiązania - - - - 

Suma: 503 5,41% 303 3,96% 

 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się 
zmiennokuponowe dłużne instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy 
jest dodatnia. 
 
(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się 
instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 

 

 
  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO 
NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ 

TRANSAKCJI 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach (w 
tys.) ogółem 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach (w 
tys.) ogółem 

Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem 
kredytowym w przypadku gdyby strony transakcji nie wypełniały 
swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia się wartości 
godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) 

1 898 20,42% 1 919 25,11% 

Środki na rachunkach bankowych 347 3,73% 424 5,54% 

Należności 15 0,16% 16 0,22% 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 500 16,14% 1 479 19,35% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 36 0,39% - - 

Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w 
poszczególnych kategoriach lokat w podziale na kategorie 
bilansowe (*****) 

1 500 16,14% 907 11,86% 

SKARB PAŃSTWA 1 500 16,14% 907 11,86% 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 500 16,14% 907 11,86% 

 
(****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, 
depozytów, należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na 
dzień bilansowy jest dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. 
 
(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem. 

 

 
  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) 

Wartość na 
dzień 

bilansowy 
w walucie 

składnika w 
tys. 

Wartość na 
dzień 

bilansowy w 
walucie 

sprawozdania 
finansowego 

w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
(w tys.) 
ogółem 

Wartość na 
dzień 

bilansowy 
w walucie 

składnika w 
tys. 

Wartość na 
dzień 

bilansowy w 
walucie 

sprawozdania 
finansowego 

w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
(w tys.) 
ogółem 

Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka 
walutowego w poszczególnych kategoriach lokat 
w podziale na kategorie bilansowe (******) 

- 4 010 - - 3 607 - 



 

 

 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY 

  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-5 IV. RYZYKO WALUTOWE (******) 

Wartość na 
dzień 

bilansowy 
w walucie 

składnika w 
tys. 

Wartość na 
dzień 

bilansowy w 
walucie 

sprawozdania 
finansowego 

w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
(w tys.) 
ogółem 

Wartość na 
dzień 

bilansowy 
w walucie 

składnika w 
tys. 

Wartość na 
dzień 

bilansowy w 
walucie 

sprawozdania 
finansowego 

w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
(w tys.) 
ogółem 

EUR 142 654 7,05% 198 911 11,92% 

Środki na rachunkach bankowych - - - - - - 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 141 648 6,98% 190 876 11,47% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 

1 6 0,07% - - - 

Zobowiązania - - - 8 35 0,45% 

USD 827 3 356 36,12% 717 2 696 35,27% 

Należności 1 2 0,02% - - - 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 819 3 324 35,78% 693 2 604 34,06% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym 
rynku 

7 30 0,32% - - - 

Zobowiązania - - - 24 92 1,21% 

 
(******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach ogółem 
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  2021-12-31 

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 

Cel otwarcia 
pozycji 

Wartość 
otwartej 
pozycji 

Wartość 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Terminy 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 

Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 

Termin 
wykonania 

instrumentu 
pochodnego 

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   

Forward                   

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN  2022-
03-17 (-) 

Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

6 -139 000,00 2022-03-17 -139 000,00 2022-03-17 2022-03-17 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN  2022-
03-17 (-) 

Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

30 -805 000,00 2022-03-17 -805 000,00 2022-03-17 2022-03-17 

 

 
  2020-12-31 

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 

Cel otwarcia 
pozycji 

Wartość 
otwartej 
pozycji 

Wartość 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Terminy 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 

Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 

Termin 
wykonania 

instrumentu 
pochodnego 

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   

Forward                   

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN  2021-
01-14 (-) 

Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

-32 -175 000,00 2021-01-14 -175 000,00 2021-01-14 2021-01-14 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN  2021-
01-14 (-) 

Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

-3 -15 000,00 2021-01-14 -15 000,00 2021-01-14 2021-01-14 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN  2021-
01-14 (-) 

Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

-87 -655 000,00 2021-01-14 -655 000,00 2021-01-14 2021-01-14 

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN  2021-
01-14 (-) 

Krótka Forward 
Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

-5 -40 000,00 2021-01-14 -40 000,00 2021-01-14 2021-01-14 
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  2021-12-31 2020-12-31 

NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 
Wartość na dzień 

bilansowy w danej walucie 
w tys. 

Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 

sprawozdania 
finansowego w tys. 

Wartość na dzień 
bilansowy w danej walucie 

w tys. 

Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 

sprawozdania 
finansowego w tys. 

I. Aktywa - 9 292 - 7 644 

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 347 - 424 

PLN 347 347 424 424 

2) Należności - 15 - 16 

PLN 13 13 16 16 

USD 1 2 - - 

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

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 8 894 - 7 204 

EUR 141 648 175 807 

PLN 3 422 3 422 2 314 2 314 

USD 819 3 324 693 2 604 

- dłużne papiery wartościowe - 1 500 - 1 479 

EUR - - 15 69 

PLN 1 500 1 500 1 410 1 410 

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 36 - - 

EUR 1 6 - - 

USD 7 30 - - 

- dłużne papiery wartościowe - - - - 

6) Nieruchomości - - - - 

7) Pozostałe aktywa - - - - 

II. Zobowiązania - 36 - 154 

EUR - - 8 35 

PLN 36 36 27 27 

USD - - 24 92 
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  od 2021-01-01 do 2021-12-31 od 2020-01-01 do 2020-12-31 

NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W 
PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU 

Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 

w walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

zrealizowane w 
walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

niezrealizowane 
w walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 

w walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

zrealizowane w 
walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

niezrealizowane 
w walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Akcje - - - - - - - - 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - - - 

Prawa poboru - - - - - - - - 

Kwity depozytowe - - - - - - - - 

Listy zastawne - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe 2 - - 2 - 2 - - 

Instrumenty pochodne - - - - - - - - 

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

Jednostki uczestnictwa - - - - - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - - - 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 

23 255 - - - - 1 4 

Wierzytelności - - - - - - - - 

Weksle - - - - - - - - 

Depozyty - - - - - - - - 

Waluty - - - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - - - 

Inne - - - - - - - - 
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  od 2021-01-01 do 2021-12-31 od 2020-01-01 do 2020-12-31 

NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 
Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 

lokat w tys. 

Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 

wyceny aktywów w tys. 

Wartość zrealizowanego 
zysku  (straty) ze zbycia 

lokat w tys. 

Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 

wyceny aktywów w tys. 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 245 61 -107 649 

Dłużne papiery wartościowe -47 -54 -9 - 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 

44 116 -47 170 

Akcje 248 -2 -51 479 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -463 162 241 -294 

Jednostki uczestnictwa - - 46 -76 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą 

- - 84 -91 

Instrumenty pochodne -463 162 111 -127 

Nieruchomości - - - - 

Pozostałe - - - - 

Suma: -218 222 134 355 
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od 2021-01-01 do 2021-

12-31 
od 2020-01-01 do 2020-

12-31 

NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie 

sprawozdawczym w 
tys. 

Wartość w okresie 
sprawozdawczym w 

tys. 

z tytułu wynagrodzenia stałego 178 101 

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 

Suma: 178 101 

 

 
  2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok bieżący Rok 1 poprzedni Rok 2 poprzedni 

I Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego 9 258 7 490 4 108 

II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego 

      

A 101,21 101,96 99,12 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 

 

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  

SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY 

INFORMACJA DODATKOWA 

1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH 

W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 

SPRAWOZDAWCZY: 

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy  

2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, 

A NIEUWZGLĘDNIONYCH W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM: 

Rozpoczęty w lutym 2022 r. konflikt zbrojny w Ukrainie, z uwagi na jego wpływ na ceny surowców, 

perspektywy wzrostu polskiego oraz światowego PKB, zmienność na rynku walut, a także na wyceny 

poszczególnych spółek giełdowych oraz obligacji, może w istotnym stopniu wpłynąć na sytuację 

subfunduszu. 

Na dzień bilansowy subfundusz nie posiadał bezpośredniego zaangażowania w papiery 

wartościowe, których emitenci mają siedzibę w Ukrainie lub w Rosji, jednak poprzez posiadane   

ETF-y występowała nieznaczna ekspozycja na te rynki. Równocześnie należy wskazać, iż 

subfundusz posiada ekspozycję na papiery wartościowe emitentów, którzy przynajmniej część 

swojego biznesu prowadzą w Ukrainie lub Rosji. Ekspozycja ta na dzień dzisiejszy nie miała 

istotnego wpływu na płynność subfunduszu, jednak z uwagi na nieprzewidywalny charakter konfliktu 

zbrojnego oraz znaczną zmienność rynkową ich wypływ na wycenę subfunduszu na dzień dzisiejszy 

jest trudny do przewidzenia.  

3. RÓŻNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU 

FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO 

SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI JEDNOSTKOWYMI SPRAWOZDANIAMI 

FINANSOWYMI. 

Nie występowały różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w bieżącym i uprzednio sporządzonym i 

opublikowanym sprawozdaniem finansowym. 

3.A. ZBIORCZA WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ SKLASYFIKOWANYCH NA 

POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH (POZIOM 1, 2 LUB 3) HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ. 

W PRZYPADKU SKŁADNIKÓW LOKAT, KTÓRYCH WARTOŚĆ GODZIWA JEST SZACOWANA 
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NA POZIOMIE 2 ALBO POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ, SUBFUNDUSZ 

PRZEDSTAWIA INFORMACJE O ŁĄCZNYM UDZIALE TAKICH LOKAT W AKTYWACH NETTO 

SUBFUNDUSZU ORAZ O ZWIĄZANYM Z NIMI RYZYKU. 

Rodzaj papieru Poziom wyceny Wartość Udział w WAN 

Akcje 1 3 422,00 36,96% 

Dłużne Papiery Wartościowe 1 1 500,00 16,20% 

Dłużne Papiery Wartościowe 3 0,00 0,00% 

Tytuły uczestnictwa 1 3 972,00 42,92% 

Instrumenty Pochodne 2 36,00 0,39% 

 

Z instrumentami wycenianymi za pomocą modeli (2 i 3 poziom wyceny wg wartości godziwej) wyceny 

wiążą się poniższe ryzyka: 

1. Ryzyko płynności lokat: Ograniczona płynność może utrudnić szybką sprzedaż lub nabycie 

określonych kategorii lokat lub spowodować, że takie transakcje będą zrealizowane po cenach 

znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na rentowność takich 

lokat. 

2. Ryzyko stóp procentowych - odwrotna zależność pomiędzy wartością instrumentów dłużnych a 

poziomem stóp procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych może się przełożyć na 

spadek wartości lub cen takich instrumentów, co z kolei może mieć niekorzystny wpływ na wartość 

lokat.  

3. Ryzyko niewypłacalności emitentów: Ryzyko niewypłacalności emitentów, ponoszone przez 

Subfundusz, jest zależne od ich wiarygodności kredytowej i jest związane z ryzykiem częściowej lub 

całkowitej utraty wartości danych składników aktywów. Zmiany pozycji finansowej emitenta lub 

perspektyw jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny wyemitowanych przez ten podmiot 

instrumentów, a tym samym pogorszeniem rentowności inwestycji w dany instrument. 

4. Ryzyko modelu wyceny: model wyceny danego aktywa/zobowiązania stosowany przez 

Subfundusz może okazać się nieadekwatny do specyfiki wycenianego instrumentu. 

5. Ryzyko realizacji prognoz przyjętych w modelu wyceny – ryzyko objawiające się przyjęciem zbyt 

optymistycznych albo zbyt konserwatywnych prognoz oczekiwanych przyszłych przepływów 

pieniężnych przyjętych w modelu wyceny (np. w przypadku pakietów wierzytelności w postaci 

prognozowanego odzysku, w przypadku wycen instrumentów udziałowych metodami dochodowymi 

w postaci prognoz przyszłych przepływów pieniężnych) 
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3.B. KWOTY WSZELKICH PRZENIESIEŃ MIĘDZY POZIOMEM 1 A POZIOMEM 2 HIERARCHII 

WARTOŚCI GODZIWEJ, POWODY TYCH PRZENIESIEŃ I STOSOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ 

ZASADY USTALANIA, KIEDY PRZENIESIENIA MIĘDZY POZIOMAMI POWINNY NASTĄPIĆ. 

INFORMACJE O PRZENIESIENIU NA KAŻDY POZIOM SĄ UJAWNIANE I OMAWIANE 

ODDZIELNIE OD INFORMACJI O PRZENIESIENIU Z KAŻDEGO POZIOMU 

W okresie sprawozdawczym nie występowały przeniesienia pomiędzy 1 a 2 poziomem hierarchii 

wyceny, tych składników lokat, które stanowiły element portfela subfunduszu na dzień bilansowy. 

3.C. W PRZYPADKU REGULARNYCH WYCEN WARTOŚCI GODZIWEJ SKLASYFIKOWANYCH 

NA POZIOMIE 2 I POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ – OPIS TECHNIKI 

(TECHNIK) WYCENY ORAZ DANE WEJŚCIOWE WYKORZYSTANE W WYCENIE 

WARTOŚCI GODZIWEJ. JEŻELI NASTĄPIŁA ZMIANA TECHNIKI WYCENY, W 

SZCZEGÓLNOŚCI ZASTĄPIENIE METODY RYNKOWEJ METODĄ PRZYCHODÓW LUB 

ZASTOSOWANIE DODATKOWEJ TECHNIKI WYCENY, JEDNOSTKA UJAWNIA ZMIANĘ I 

JEJ POWODY. W PRZYPADKU WYCEN WARTOŚCI GODZIWEJ SKLASYFIKOWANYCH NA 

POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ JEDNOSTKA DOSTARCZA 

INFORMACJE ILOŚCIOWE NA TEMAT NIEOBSERWOWALNYCH DANYCH 

WEJŚCIOWYCH WYKORZYSTANYCH W WYCENIE WARTOŚCI GODZIWEJ. JEDNOSTKA 

NIE MUSI TWORZYĆ ILOŚCIOWYCH INFORMACJI W CELU SPEŁNIENIA WYMOGU 

UJAWNIANIA INFORMACJI, JEŻELI ILOŚCIOWE NIEOBSERWOWALNE DANE 

WEJŚCIOWE NIE ZOSTAŁY OPRACOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ PRZY OKAZJI WYCENY 

WARTOŚCI GODZIWEJ (NP. KIEDY JEDNOSTKA WYKORZYSTUJE CENY Z 

WCZEŚNIEJSZYCH TRANSAKCJI LUB INFORMACJE O CENACH STRONY TRZECIEJ BEZ 

KOREKTY). UJAWNIAJĄC INFORMACJE, JEDNOSTKA NIE MOŻE JEDNAK POMIJAĆ 

ILOŚCIOWYCH NIEOBSERWOWALNYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH, KTÓRE SĄ ISTOTNE 

DLA WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ I DO KTÓRYCH JEDNOSTKA MA RACJONALNY 

DOSTĘP 

Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w wycenie wartości godziwej 

Aktywa i zobowiązania 

wyceniane w wartości godziwej 
Metoda (Technika) wyceny Dane wejściowe 

Obligacje korporacyjne 

Metoda likwidacyjna oparta na 

oszacowaniu stopnia zaspokojenia 

roszczeń z danej emisji 

Dane finansowe emitentów, informacje o 

zabezpieczeniach danej emisji, oszacowaniu 

stopnia zaspokojenia roszczeń z danej emisji 

Transakcje FX SWAP 
Metoda zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych (DCF) 
krzywe rentowności, zbudowane w oparciu o 

obserwowane stawki rynku pieniężnego, a także 
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stawki kontraktów FRA oraz IRS, kwotowania 

kursów walut 

Informacje ilościowe na temat nieobserwowalnych danych wejściowych wykorzystanych w wycenie 

wartości godziwej 

Rodzaj 

instrumentu 
ISIN Nazwa 

Dane 

nieobserwowalne 

Wartość/wielkość/skala 

przyjęta w wycenie 

wartości godziwej 

Obligacja 

korporacyjna 
PLWDKENRG00D 

WIDOK ENERGIA S.A. 

SERIA D 

Oszacowanie stopnia 

zaspokojenia 

roszczeń z danej 

emisji 

Odpis 100% 

 

3.D. W PRZYPADKU WYCEN WARTOŚCI GODZIWEJ SKLASYFIKOWANYCH NA POZIOMIE 3 

HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ - UZGODNIENIE BILANSU OTWARCIA I BILANSU 

ZAMKNIĘCIA, PRZY CZYM NALEŻY ODDZIELNIE UJAWNIĆ ZMIANY, KTÓRE W TRAKCIE 

PRZYPISYWANEGO OKRESU DOTYCZYŁY: 

1. ŁĄCZNYCH ZYSKÓW LUB STRAT ZA OKRES UJĘTY W WYNIKU Z OPERACJI ORAZ 

POZYCJI WYNIKU Z OPERACJI, W KTÓRYCH UJĘTO TE ZYSKI LUB STRATY 

W okresie sprawozdawczym wartość ujętych zysków/strat w wyniku z operacji dotyczących WIDOK 

ENERGIA S.A. SERIA D (ISIN: PLWDKENRG00D) wyniosła: 0,00 PLN. 

2. OPERACJI KUPNA, SPRZEDAŻY, EMISJI I ROZLICZEŃ (KAŻDY Z TYCH RODZAJÓW ZMIAN 

UJAWNIA SIĘ ODDZIELNIE) 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły operacje kupna, sprzedaży, emisji lub rozliczeń 

składników lokat sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wyceny. 

3. KWOT WSZELKICH PRZENIESIEŃ NA POZIOM LUB Z POZIOMU 3 HIERARCHII WARTOŚCI 

GODZIWEJ, POWODÓW TYCH PRZENIESIEŃ I STOSOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ 

ZASAD USTALANIA, KIEDY PRZENIESIENIE MIĘDZY POZIOMAMI POWINNO NASTĄPIĆ. 

INFORMACJE O PRZENIESIENIU NA POZIOM 3 SĄ UJAWNIANE I OMAWIANE ODDZIELNIE 

OD INFORMACJI O PRZENIESIENIU Z POZIOMU 3. 

W okresie sprawozdawczym nie występowały przeniesienia do lub z poziomu hierarchii wyceny. 

Tabela: Stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienie między poziomami powinno 

nastąpić w przypadku przeniesień na poziom 3 oraz z poziomu 3 hierarchii wartości godziwej 
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Powód przeniesienia Rodzaj przeniesienia 

Zanik aktywnego rynku dla danego aktywa lub zobowiązania 

i jednoczesny brak przesłanek do wyceny na poziomie 2 

hierarchii wartości godziwej. 

Z poziomu 1 na poziom 3 

Pojawienie się aktywnego rynku dla danego aktywa lub 

zobowiązania wycenianego na poziomie 3. 
Z poziomu 3 na poziom 1 

Identyfikacja podobnych aktywów lub zobowiązań, których 

ceny są obserwowalne w sposób pośredni lub bezpośredni 

na aktywnym rynku. 

Z poziomu 3 na poziom 2 

Zaprzestanie identyfikacji podobnych aktywów lub 

zobowiązań notowanych na aktywnym rynku. 
Z poziomu 2 na poziom 3 

 

3.E W PRZYPADKU WYCEN WARTOŚCI GODZIWEJ SKLASYFIKOWANYCH NA POZIOMIE 3 

HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ – KWOTĘ ŁĄCZNYCH ZYSKÓW LUB STRAT ZA 

OKRES, O KTÓRYM MOWA W PKT. 3D) LIT. A), UJĘTĄ W WYNIKU Z OPERACJI, KTÓRA 

JEST PRZYPISYWANA ZMIANIE NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW LUB STRAT 

ZWIĄZANYCH Z TYMI AKTYWAMI LUB ZOBOWIĄZANIAMI POSIADANYMI NA KONIEC 

OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ORAZ POZYCJĘ (POZYCJE) WYNIKU Z OPERACJI, W 

KTÓREJ UJĘTO NIEZREALIZOWANE ZYSKI LUB STRATY 

Na dzień bilansowy wartość niezrealizowanej straty ujętej w wyniku operacji związanej z aktywami 

sklasyfikowanymi na poziomie 3 hierarchii wyceny wartości godziwej wynosi 0. 

3.F. W PRZYPADKU REGULARNYCH I NIEREGULARNYCH WYCEN WARTOŚCI GODZIWEJ 

SKLASYFIKOWANYCH NA POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ - OPIS 

PROCESU WYCENY PRZEPROWADZONEGO PRZEZ SUBFUNDUSZ, W TYM NA 

PRZYKŁAD INFORMACJE, JAK SUBFUNDUSZ PODEJMUJE DECYZJE W SPRAWIE 

ZASAD I PROCEDUR WYCENY ORAZ ANALIZUJE ZMIANY WYCEN WARTOŚCI 

GODZIWEJ W KOLEJNYCH OKRESACH 

Wycena dokonywana jest poprzez określenie jej wartości godziwej w oparciu o odpowiednią metodę 

wyceny. Towarzystwo określa metody wyceny w sposób spójny w Statucie Subfunduszu, 

doprecyzowując ich stosowanie w polityce rachunkowości stosowanej i przyjętej dla danego 

Subfunduszu. Ponadto, wycena danej lokaty sporządzana przez zewnętrzny podmiot wyceniający 

dokonywana jest w oparciu o ustaloną metodykę wyceny. Metodyka wyceny powinna określać 

szczegółowo przebieg procesu wyceny z zastosowaniem wybranej metody wyceny. Zakres metod 

wyceny opisanych w rzeczonych dokumentach powinien pozostawać spójny w stosunku do strategii 

inwestycyjnej danego Subfunduszu. Procedury i zasady wyceny oraz wyznaczone metody wyceny 
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stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich Subfunduszy 

zarządzanych przez Towarzystwo oraz podlegają one okresowemu przeglądowi. Zmiana lub 

aktualizacja stosowanych przez Subfundusz procedur i zasad wyceny powinna zostać wdrożona w 

przypadkach, gdy w trakcie procesu przeglądu ujawnione zostaną okoliczności, które mogą 

sygnalizować, że dotychczas stosowane zasady i procedury wyceny stały się nieadekwatne lub 

utraciły aktualność. 

Przed rozpoczęciem wyceny, podmiot wyceniający ustala poziom wyceny wg hierarchii wartości 

godziwej dla danego składnika aktywów lub zobowiązań. W szczególności bada istnienie aktywnego 

rynku dla danego aktywa lub zobowiązania. 

W przypadku gdy zidentyfikowany jest co najmniej jeden rynek aktywny, podmiot wyceniający ustala 

rynek główny. W przypadku istnienia rynku aktywnego, wycena danego aktywa lub zobowiązania 

przeprowadzana jest na poziomie 1 hierarchii wartości godziwej. Klasyfikacja przeprowadzana jest 

przy każdej wycenie danego aktywa lub zobowiązania. 

W przypadku, gdy nie istnieje aktywny rynek dla danego aktywa lub zobowiązania, podmiot 

wyceniający ustala czy wszystkie istotne dane do wyceny są danymi obserwowalnymi. Gdy podmiot 

wyceniający nie zidentyfikuje danych nieobserwowalnych, poziom wyceny danego aktywa lub 

zobowiązania klasyfikowany jest na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej. W przypadku gdy 

podmiot wyceniający zidentyfikuje istnienie danych nieobserwowalnych, klasyfikuje poziom wyceny 

danego aktywa lub zobowiązania na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej. Zasady i procedury 

wyceny podlegają corocznej weryfikacji pod kątem konieczności ich aktualizacji. 

3.G. W PRZYPADKU WYCEN WARTOŚCI GODZIWEJ SKLASYFIKOWANYCH NA POZIOMIE 3 

HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ W ZAKRESIE: 

a) WSZYSTKICH TAKICH WYCEN – OPISOWA PREZENTACJA WRAŻLIWOŚCI WYCENY 

WARTOŚCI GODZIWEJ NA ZMIANY NIEOBSERWOWALNYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH, 

JEŻELI ZMIANA TYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH DAJĄCA INNĄ KWOTĘ MOŻE PROWADZIĆ 

DO WYRAŹNIE WYŻSZEJ LUB NIŻSZEJ WYCENY WARTOŚCI GODZIWEJ. JEŻELI ISTNIEJĄ 

POWIĄZANIA MIĘDZY TYMI DANYMI WEJŚCIOWYMI A INNYMI NIEOBSERWOWALNYMI 

DANYMI WEJŚCIOWYMI WYKORZYSTYWANYMI W WYCENIE WARTOŚCI GODZIWEJ, 

JEDNOSTKA PRZEDSTAWIA RÓWNIEŻ OPIS TYCH POWIĄZAŃ I SPOSOBU, W JAKI MOGĄ 

WZMÓC LUB ZŁAGODZIĆ WPŁYW ZMIAN NIEOBSERWOWALNYCH DANYCH 

WEJŚCIOWYCH NA WYCENĘ WARTOŚCI GODZIWEJ. ABY SPEŁNIĆ TEN WYMÓG 

DOTYCZĄCY UJAWNIANIA INFORMACJI, W OPISOWEJ PREZENTACJI WRAŻLIWOŚCI NA 

ZMIANY NIEOBSERWOWALNYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 

UJAWNIONE NIEOBSERWOWALNE DANE WEJŚCIOWE ZGODNIE Z PKT. 3C)  

Opisowa prezentacja wrażliwości kierunku zmiany ceny na poszczególne dane nieobserwowalne w 

ramach danej kategorii instrumentów 
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Kategoria 

aktywa/zobowiązania 
Technika wyceny 

Dana 

nieobserwowalna 

Badana wrażliwość na 

zmianę danej 

nieobserwowalnej 

Zwiększenie lub 

zmniejszenie 

wyceny aktywa 

lub 

zobowiązania 

Powiązanie z 

innymi danymi 

nieobserwowalnymi 

Obligacje 

korporacyjne, 

wierzytelności / 

pożyczki 

Metoda 

likwidacyjna oparta 

na oszacowaniu 

stopnia 

zaspokojenia 

roszczeń z danej 

emisji 

Odpis 

Zwiększenie odpisu* 
Zmniejszenie 

wyceny* 

brak 

Zmniejszenie 

odpisu 

Zwiększenie 

wyceny 

*  w przypadku, gdy wartość instrumentu odpisana jest do zera, badanie danej wrażliwości nie ma 

zastosowania  

b) W PRZYPADKU AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, JEŻELI 

ZMIANA JEDNEGO ELEMENTU LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI NIEOBSERWOWALNYCH DANYCH 

WEJŚCIOWYCH W CELU ODZWIERCIEDLENIA RACJONALNIE MOŻLIWYCH 

ALTERNATYWNYCH ZAŁOŻEŃ ISTOTNIE ZMIENIŁABY WARTOŚĆ GODZIWĄ, JEDNOSTKA 

STWIERDZA TEN FAKT I UJAWNIA SKUTEK TYCH ZMIAN. JEDNOSTKA UJAWNIA 

INFORMACJE NA TEMAT TEGO, JAK OBLICZONO SKUTEK ZMIANY W CELU 

ODZWIERCIEDLENIA RACJONALNIE MOŻLIWEGO ALTERNATYWNEGO ZAŁOŻENIA. 

Nie zidentyfikowano sytuacji, w której przyjęcie innych racjonalnych założeń w zakresie danych 

nieobserwowalnych istotnie wpłynęłoby na oszacowanie wartości godziwej. 

4. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ 

WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ 

I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ SUBFUNDUSZU: 

a) INFORMACJA O PRZYPADKACH INFORMOWANIA UCZESTNIKÓW O KOREKTACH 

WYCENY AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA: 

W dniu 28 października 2021 roku została opublikowana nieprawidłowa wycena jednostki 

uczestnictwa Subfunduszu wydzielonego w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego, przypadająca na dzień wyceny 26 października 2021 roku. Przyczyną 

korekty była nieprawidłowa wycena terminowych kontraktów walutowych. 

Prawidłowa wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Zrównoważony, wydzielonego w 

funduszu ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, została opublikowana w 

dniu 28 października 2021 r. i wynosi 105,86 zł, w miejsce błędnie opublikowanej wartości 106,13 zł. 
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b) INFORMACJA O PRZYPADKACH ZAWIESZENIA DOKONYWANIA WYCENY AKTYWÓW 

NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA: 

Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę 

uczestnictwa. 

c) INFORMACJA O PRZYPADKACH NIEROZLICZENIA SIĘ TRANSAKCJI ZAWIERANYCH 

PRZEZ SUBFUNDUSZ: 

Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 

5. NA DZIEŃ PODPISANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SUBFUNDUSZU NIE WYSTĘPUJE NIEPEWNOŚĆ CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA 

DZIAŁALNOŚCI. W ZWIĄZKU Z TYM JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE 

ZAWIERA ZWIĄZANYCH Z TĄ KWESTIĄ KOREKT. 

a) INFORMACJE O USTANOWIONYCH ZASTAWACH REJESTROWYCH 

Subfundusz na dzień bilansowy nie posiadał zastawów rejestrowych. 

b) INFORMACJE O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH NIEOPŁACONYCH W CAŁOŚCI 

CENY EMISYJNEJ  

Nie dotyczy. 

c) INFORMACJE O DOKONANYCH ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW 

FUNDUSZU  

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów . 

d) INFORMACJE O AKTYWACH FUNDUSZU, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH MINĄŁ TERMIN 

PŁATNOŚCI LUB WYSTĘPUJĄ OPÓŹNIENIA W REGULOWANIU ODSETEK LUB INNYCH 

ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH  

Na dzień bilansowy subfundusz posiadał w portfelu obligacje Widok Energia SA seria D. 

e) INFORMACJE O PRZESTRZEGANIU USTAWOWYCH OGRANICZEŃ INWESTYCYJNYCH 

Na dzień bilansowy nie wystąpiły przekroczenia limitów inwestycyjnych. 

6. INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 

KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, 

FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI SUBFUNDUSZU I ICH ZMIAN: 
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Nie wystąpiły przypadki inne niż wskazane w niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, 

które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji 

Subfunduszu i ich zmian. 

7. AKTUALNIE STOSOWANA METODA POMIARU CAŁKOWITEJ EKSPOZYCJI SUBFUNDUSZU  

Do pomiaru całkowitej ekspozycji Subfunduszu Towarzystwo wybrało metodę zaangażowania AFI 

z Rozporządzenia UE nr 231/2013. Na dzień bilansowy wartość ekspozycji AFI wyliczonej metodą 

zaangażowania wynosiła 100,11%, a metodą brutto 138,07%. 

8. INNE INFORMACJE 

Noty dotyczące zdarzeń, które nie wystąpiły od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie są 

wykazywane w sprawozdaniu finansowym. 

W nocie dodatkowej nr 6 w kolumnach „Wartość przyszłych strumieni pieniężnych” oraz „Kwota 

będąca podstawą przyszłych płatności” wykazywane są wartości przepływów z tytułu 

poszczególnych instrumentów forward w walucie bazowej, czyli walucie obcej. 

Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w 

związku z ich niepłynnością oraz nie stosował rozwiązań typu „gate” lub innych podobnych 

rozwiązań. 

Do oceny wrażliwości portfela Subfunduszu na najbardziej istotne rodzaje ryzyka, na jakie 

Subfundusz jest lub mógłby być narażony, są wykorzystywany takie miary jak: duracja, wskaźniki 

dźwigni finansowej obliczone przy wykorzystaniu metodologii zaangażowania i metody brutto oraz 

limity ekspozycji w podziale na klasy aktywów i sektory. 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ZGODNIE Z ART. 13 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2365 

Na dzień 31.12.2021 r. Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych z transakcji określonych 

w Rozporządzeniu, czyli transakcji odkupu, udzielanych i zaciąganych pożyczek papierów 

wartościowych, transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno, transakcji z obowiązkiem 

uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego oraz transakcji typu SWAP przychodu całkowitego. W 

okresie sprawozdawczym nie zawarto także żadnych z wyżej wymienionych transakcji. 
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