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Wprowadzenie 

sprawozdania 
finansowego ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
(dalej "Fundusz  Warszawie, przy ulicy 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat 
oraz 30 czerwca 2022 roku, rachunek 
wyniku z operacji oraz zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 
1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
i 
sprawozdania finansowego i 

- Dz. U. z 2021 r., poz. 217
z  oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

zmieniu 

nr roku. 

sprawozdania finansowego polega na kierowaniu 

oraz 

 sprawozdania finansowego. 
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Wniosek 

30 czerwca 2022 roku
oraz jego wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022
roku zgodnie z U oraz wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi.

W imieniu

Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186

-Kocik

K

Nr 13070

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 roku

Podpis jest prawid owy



Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com

KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
: 1 8
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XIV

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

przedstawia 
Funduszu ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dalej ALIOR SFIO za okres od dnia 1 stycznia 
2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Obecnie funkcj

Subfundusz ALIOR ,
Subfundusz ALIOR Obligacji,
Subfundusz ALIOR Akcji,
Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii,
Subfundusz ALIOR ,

,
Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie.
Subfundusz ALIOR

S.A. (dawna nazwa Money Makers TFI
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1 stycznia 
2022 roku do 30 czerwca 2022 roku

Subfundusz ALIOR 

Subfundusz Alior od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku 
3,47%.

zmiennokuponowe 
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roku. Dodatkowo, na skutek agresji Rosji na 

polska waluta
z

monetarnej
portfelu subfunduszu. Aktywa funduszu na koniec czerwca 553 .

Subfundusz ALIOR Obligacji

Subfundusz Alior Obligacji od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku 13,42%.
G polskie obligacje skarbowe z istotnym komponentem 

obligacje zagraniczne.

e
obligacji nflacja, która 

ie
wzrostem presji inflacyjnych na skutek wzrostów cen surowców energetycznych, 

kiwana za ryzyko 
inwestycji w
inwestycji subfunduszu. Aktywa Alior Obligacji na koniec czerwca 52 .

Subfundusz ALIOR Akcji

Subfundusz ALIOR Akcji od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku 
G polskie 

przedziale od 70% do 130% aktywów Subfunduszu. 

Po bardzo dobrym 2021 r., który s z 
korekty i 

a . ,
. Pod 

a
go

perspektywac Aktywa funduszu na koniec 
14
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Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii

Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku
41%. G

oparciu o które budowana jest strategia inwestycyjna subfunduszu. 
12 .

Subfundusz ALIOR 

Subfundusz ALIOR od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku 
16,65%. Subfundusz inwestuje na rynku polskim, na rynkach zagranicznych. 

, jak i 

gionie i zarazem przedmiotem inwestycji 
- Aktywa funduszu na 

dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku 
3,90%. akcje i 

obligacje oraz w jednostki uczestnictwa i
obligacji.

, jak i 
obligacji

inflacji i prób jej
NBP

oraz 
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jej z potencjalnymi konsekwencjami. Aktywa finansowe w naszym regionie 
z uwagi na Aktywa 

21

Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 
93

nki akcji oraz 
obligacji.

, jak i 

inflacji i prób jej ham

jej konsekwencjami. Aktywa finansowe w naszym regionie 

funduszu na koniec roku 196

21 

i Rosji na 

ropopochodnych oraz cen gazu ziemnego. To w

238

, Subfunduszu 
ALIOR Obligacji, Subfunduszu ALIOR Akcji, Subfunduszu ALIOR Globalny Nowych Technologii, Subfunduszu 
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ALIOR , Subfunduszu ALIOR Spokojny dla Ciebie 

oraz jednostkowych sprawozdaniach finansowych Subfunduszy.

przez nasze Towarzystwo.

___________________   ___________________
ec

Podpis jest prawid owyPodpis jest prawid owy



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

ZA OKRES
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DO DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
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I. WPROWADZENIE DO  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU 

 

Nazwa Funduszu 
 
ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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 inwestycyjnymi z dnia 27 maja 
2004   

d Fundus  

-02-2016), 

-08-2016), 

(data utworzenia 22-06-2017), 

lny Nowych Technologii (data utworzenia 22-06-2017), 

Akcji (data utworzenia 22-06-2017), 

zenia 18-10-2019), 

kojny dla Ciebie (data utworzenia 18-10-2019), 

Subfundusz ALIOR 21-02-2022). 

Fundusz oraz Subfundusze z  

Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu w 2022 rok jednostki 
uczestnictwa kategorii A i B. W roku 2022 z rii A. Kategorie jednostek 
ucze wysok anego   

 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

 

Funduszem rszawie przy 
 ul. 

 Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV 
numerem KRS 0000350402. W dniu 23 czer

zy inwestycyjnych lub funduszy 
zagr zestnictwa, 

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

 ej nazwy z Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. na Alior Towarzystwo Funduszy 

istotne zmiany w 
funkcjonowaniu Funduszu. 

 

Cele inwestycyjne Subfunduszy 

 

1.  u  wzrostu 
 

2. Fundusz nie gwa stycyjnego Subfunduszy. 
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Specjalizacja i ograniczenia inwestycyjn  

 

no  

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. nie w 
e l czy p  

stki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub 
fundusze zagraniczne lub instytucje w z siedzi za  

2.  Subfundusz ALIOR Oszcz ty:  

a) n  

b) z Ska k Polski, 

c) mitowane przez fundusze zagraniczne, 

d) ty nwesto granic  

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1.  zasady ich dywersyfikacji: 

a) owe emitowane prz  Instrumenty Rynku 
 emitowa ane przez Skarb 

onkowskie, do OECD, 
odowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w 

ty European Financial Stabilisation Mechanism)  od 
do 100% wa  

b) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, t funduszy 
  od 0% do 40 % 

duszu, 

c) akcje, obligacje zamienne i obligacje z  Subfunduszu, 

d) d
wi % war  

2. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Fundusz dzi o 
lu inwestycyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy 

Subfunduszu przy zachowaniu o  

a)  pod ju emitenta; 

b)  Inst
 

c)   

d)  ryn  

e)  p procentowych; 

f)  h emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje  ratingowe; 

g)   

3. Do 10 ktywa zagraniczne. 

4.  walutach obcych. O
oraz ograniczenia 

inwestycyjne wymienione w art. 145 Statutu Funduszu. 
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Subfundusz ALIOR Obligacji  

 
Specjalizacja Subfunduszu 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfun
rzez prz wa

yka, w tym poprzez dokonywanie lokat tw 
 inwestycyjnych otwartych lub tytu

uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub 
 

2. Subfundusz ALIOR tuje przede wszystkim w nas  

a)  na ch 
do OECD, 

b) dowy Bank Polski, 

c) estnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

d) lne  za . 

 
Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dokonuje l ich dywersyfikacji: 

a) piery war
instrumenty lub 
Polski, jednost CD, 

oraz European Stability Mechanism (w 
European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism)  od 

0% do Subfunduszu, 

b) a funduszy 
zagranicznych lub inny  od 0% do 90 % 

Subfunduszu, 

c) akcje, obligacje zamienn  
Subfunduszu, 

d) depozyty w jednym banku krajowym, banku zag
unduszu, 

2. graniczne, 

3.  aktywa denominowane w walutach  

obcych. 

4.  rachunek Subfunduszu jest 
cyjnego Subfunduszu poprzez uzyskanie odpowiedniej stopy 

Subfunduszu przy zachowan  

a) sy  

b) 
Ryn  

c)  

d)  tru  

e)  

f) zyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe; 

g)  

sz i Subfu a zawarte w Ustawie oraz 
ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 155 Statutu Funduszu. 
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Subfundusz ALIO

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu o rzez dokonywanie loka kategorie 
 Statutu, w proporcj czekiwania 

Aktywami Subfunduszu w odniesieniu do rynku finansowego. 

2. Subfundusz ALIOR prz lokaty: 

a) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych ot terytorium 
Rzeczpospolitej Polskie, 

b)  

c) zestnictwa emitowane prze  

d) certyfikaty inwestycyjne, 

e) p ego, 

f) wa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i warranty 
subskrypcyjne), 

g) gwarantowane 
terytorialnego. 

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz dok  
a) jednostki uczestnictwa, certyfi szy inwestycyjnych, funduszy 

re zgodnie z ich statutem lub regulaminem 
% i obligacje zamienne na akcje) lub 

dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w  od 35
zu do 65% w  

b) Narodowy 
Bank yto , regionalne 

nkowskieg Europejski Bank 
 Inwestycyjny, kowskie, 

stwa federalnego, przez jednego z o przez 

certyfikaty inw stnictwa Funduszy oraz 
tkoterminowe  

obligacje, w tym obligacje rto lub 
gwarantowane przez  

e centralne, ank 
skiego, Europejski Bank Centralny, 

Inwestycyjny,  
jednego z eracji, albo  co najmniej jedno 

kie od 35 % wa
Subfunduszu, 

c) jednostki u
Rzeczypospol twa funduszy zagranicznych oraz czestnictwa instytucji 

 cyjne oraz 
emitowane przez inne instytucje pu  % w

szu. 

2. Do 100% wa niczne. 

3. obcych. 

4. Poza g  lokat Subfundusz podejmuje decyzj
 

a) nej - na poziomie emitenta i rynku, 
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b) wskazaniami opartymi na analizie technicznej na poziomie emitenta i rynku,

sz rte w Ustawie oraz 
ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 105 Statutu Funduszu. 
 

Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii 

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. Realizacja celu inwestycyjnego Subf nyw kategorie 
rych mowa w art. 113 Statutu, w proporcjach odzwierciedl

Akty mentach rynku finansowego. 

2. Subfundusz ALIOR Globalny Nowych Technologii inwestuje przede wszystkim  

a) jednostki uczestnictwa innych terytorium 
Rzeczpospolitej Polskie, 

b) czestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

c)  tytu uczestnictwa emitowane przez instytucje w  

d) certyfikaty inwestycyjne, 

e)   

f) instrumenty udzi o akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i  

warranty subskrypcyjne), 

 
Ograniczenia inwestycyjne 

1. e zasady ich dywersyfikacji:  

a) jednostki uczestnictwa, certyfik y uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy 
zagranicznych lub instytucj tutem lub regulaminem 

i obligacje zamienne na akcje) lub 
pro  na inwestowaniu 
dopuszczone do publicznego obrotu, w tym e  

 unduszu, 

b)  em gwarantowane przez Skarb Narodowy 
entralne, regionalne 

rzez bank centr uropejski Bank 
Ce ki Bank Inwestycyjny, e, 

ego, przez jednego z 
mniej wa, 

y uczestnictwa Funduszy Instrumenty Rynku Pieni
ych okres 

obligacje, w tym z 
gwarantowane przez wa, Narodowy Bank 

, regi
a Bank 

Inwestycyjny, p a federalnego, przez 
jednego z  

 u, 

c) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych ma ych 
znych instytucji 

fikaty inwestycyjne oraz 
emitowane przez i  

funduszu. 

2. ne. 

3. h. 

4.  w 
szcz  
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a) - na poziomie emitenta i rynku,

b) wskazaniami opartymi na analizie technicznej  na poziomie emitenta i rynku. 

arte w Ustawie oraz 
ograniczenia inwestycyjne wymienione w art. 114 Statutu Funduszu. 

 

Subfundusz Stabil  

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. Celem inwestycyjny
lokat. 

2. Realizacja 
jednostk cych sied terytorium Rzeczypospolitej 

 fundusze zagr
 obligacj

, o m profilu ryzyka. 

3.  

a) jednostki uczestnictw terytorium 
Rzeczpospolitej Polskie, 

b) ndusze zagraniczne, 

c) gra  

d) certyfikaty inwestycyjne, 

e) . 

 
Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie w:  

a. akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakte poboru, prawa 
do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depo inne 
inkorp  
odp  z akcji dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospol h do Unii Europejskiej oraz 

rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym 
ub na  Rzeczpospolita 

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, London Stock Exchange, przy czym w k 

mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku 
ego K Wielkiej Brytanii i Ir

Atomowej, 

b. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otw terytorium 
nictwa emitowane przez fundusze zagranic

 
loku co najmni niekt a, 

c. ane, po gwarantowane 
e i instrumenty finansowe o podobnym 

charakter komercyjne, certyfikaty depozytowe, kwity 
acje (lub inne 

ugu), listy zastawne, a 
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tu na rynkach 
regulowanych lit. a oraz depozyty, 

d. jednostki uczestnictwa innych terytorium 
itowane przez fundusze 

uczestnictwa emitowane przez instytucje ws
spe

mniej c lit. c, 

e.  i Instrumenty Rynk edmiotem oferty publicznej, 
ie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o 

tego obrotu jest zapewnione w 
rok o  

f. i Instr h. 

2. Zgodnie z poli onymi w Statucie dla Subfunduszu, 
o 50% 

ZU Specjalistycznym Funduszu 
Inwest

ubfunduszu. 

3. asady ich dywersyfikacji w: 

a) tto Subfunduszu do 
 

b) w instrumenty wymienione w ust 1 to Subfunduszu do 80% 
wart  

. 

5. Do 10 obcych. 

 

Subfundusz Spokojny dla Ciebie 

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. Celem inw
lokat. 

2. Rea o  
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych 

zez fun
inwestowania c

we, o  

3.  

a) ty zestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, 

b) przez ins  

c) certyfikaty inwestycyjne, 

d) ego. 

 
Ograniczenia inwestycyjne 

1. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie w: 

a. akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze takie jak w 
do  

 zbywalne p
om z akcji dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 
ym do OECD inn don Stock 

e z dniem 
rt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 
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i Europ  

b. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwesty terytorium 
Rzeczypospolitej 
uczestnict , 

 wym dokumentem, 
 

instrumenty finansowe o podobnym charakterze tak prawa poboru, prawa do akcji, 
warranty subskrypcyjne, kwity depozyt

akcji), 
odpowia , 

c. Inst  gwarantowane 
ligacje i instrumenty finansowe o podobnym 

y skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, kwity 
depozytowe e (lub inne 

gu), listy zastawne, a rawa 
prawo czone do obrotu na rynkach 

regulowanych owa w lit. a oraz depozyty, 

d. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwa terytorium 
tnictwa emitowane przez fundusze 

uczestnictwa emitowane przez instytucje 
o statut

podsta funduszu lub tej lokat: 
 lub gwarantowane 

Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym 
charakterze takie jak w ry komercyjne, certyfikaty depozytowe, kwity 

u wy

powiada , 

e.  h  

2. Subfunduszu, 
w ram swoich 

uszy wydzielonych w inPZU Specjalistycznym Funduszu 
Inwestycyjnym O  Subfu

r
50  

3. Subfundus  

a) w ins u do 
 

b) w instrumenty wymienione w ust. 1 lit. c i d od 70% warto szu do 100% 
 

4. Do 100% war . 

5. t utach obcych. 

 

Subfundusz  

 

Specjalizacja Subfunduszu 

1. Celem 
lokat.  

2. Realizacja celu inwestycyjnego  
  

t  stnictwa emitowane przez 
fundusze zagraniczne lub instytuc . 
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3. Fundusz nie gwaran

 

Ograniczenia inwestycyjne 

1. s  

a. s a Rynku 
 

Instrumenty Rynku P iocie oraz 
 ryzyka kontrahenta wyn

Instrumenty w
Subfunduszu, 

b. podpunkcie a
papiery 
5% %  

c. p ej w rozumieniu Ustawy o rachun
 skonsolidowane sprawozdanie finansow

inwestycyjnych, jako jeden podmiot. 

d.  
ie w papiery wa zez podmioty 

 ppkt c. W przypadku
poprzednim, Fundusz, ci 

 p
 owej. 

e. ppkt i ppkt f  25% 
 Funduszu w: 

i. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, ze zm.) lub 

ii. iery w a podlega 
sz  r

 
inwestowane przez emitenta w  

 ciowych oraz w przypadku 
 
  

f. suma l  ppkt. e   

Funduszu. ciowe lub Instrumenty Rynku Pien
przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz 
transakcji, enty Pochodne, zawartych z tym 
samym bankiem, 35% Wa  

2. Subfundusz nie m   
krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 

3. Suma lokat 7 Statutu  
Subfunduszu. 

4. o
gwarantowane przez: 

a. i, 

b.  

c. Pa  

d. jednos  

e.  

f.  
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5. Subfunduszu w pa
o  

owe 
n  

podmiotem nie mo nduszu, z t. 6. 

6. w  

papiery ch emisji  

7. Emitentem, gwarantem l  
 

8. Subfundusz n woich Akty uczestnictwa jednego 
funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytu  

 

9. ki 
uczestnictwa funduszy inwestycyjny s  

 

10.  

a.  ganie emitenta 
 

b. o  

c. unduszu inwestycyjnego otwartego, 
fundusz w u w  

 

d. itowanych przez jeden 
podmiot. 

e. n  

11. ppkt. c e  
warto  o  

 
w emisji. 

12. w art. 180 ust. 5 Statutu 
   

13.  
 instrume  

uacji, kiedy instrumentem bazowym Instrumentu Pochodnego w tym 
 

14. andaryzowane Instrumenty Pochodne, 
zawieranych z podmiotami  

ppkt a i b piery 
 wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym 

 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiote % 

uszu. 

15. Do portfela inwesty  
Subfunduszu. 



 
ALIOR SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 

 
12 

 

ania 
finansowego 

 

1. one sprawozdanie finansowe  30 czerwca 2022 roku, za okres od dnia 1 
stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

2. czonym sprawozdaniu finansowym 
wykazane z c  

 
 

2 roku do 30 czerwca 2022 roku zos
niu kontynuow   

. 
 przez Fundusz i Subfundusze oraz 

p  

 

Firma audytorska 

  przeprowadzony przez Mazars Audyt Sp. z o.o., z 
Warszawie, przy ul.  18. 

 

Inne informacje 

nie 

osiadane ETF-y 
a 
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II. NE ZESTAWNIENIE LOKAT 

30 czerwca 2022 roku 

w sztukach) 

  30-06-2022 31-12-2021 

 
ceny nabycia w tys. 

bilansowy w tys. 
 ceny nabycia w tys. 

bilansowy w tys. 
 

Akcje 39 199 40 397 3,68% 26 661 29 500 2,32% 
Warranty subskrypcyjne - - - - - - 
Prawa do akcji - - - - - - 
Prawa poboru - - - - - - 
Kwity depozytowe - - - - - - 
Listy zastawne 10 992 11 003 1,00% 14 146 14 125 1,11% 

 962 689 952 624 86,82% 941 137 917 877 72,04% 
Instrumenty pochodne - -3 799 -0,35% - 2 036 0,16% 

 - - - - - - 
Jednostki uczestnictwa 35 262 35 330 3,22% 83 707 90 193 7,08% 
Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 

si  
28 498 27 199 2,48% 198 045 210 916 16,55% 

 - - - - - - 
 - - - - - - 

Weksle - - - - - - 
Depozyty - - - - - - 
Waluty - - - - - - 

 - - - - - - 
Statki morskie - - - - - - 
Inne - - - - - - 
Suma: 1 076 640 1 062 754 96,86% 1 263 696 1 264 647 99,26% 

 

wozdaniami finansowymi 
awozdania finansowego. 
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III. BILANS 

30 czerwca 2022 roku 

  
uczestnictwa podanej w PLN) 

 30-06-2022 31-12-2021 
I. Aktywa 1 097 213 1 274 117 

 14 815 9 155 
 9 007 317 

3. Transakcje reverse repo/buy-sell back 5 999 - 
 822 496 810 118 

lokat nienotowane na aktywnym rynku 244 896 454 527 
 - - 

 231 318 3 796 
 231 318 3 796 

 - - 
III. Aktywa netto (I - II) 865 895 1 270 321 

 954 806 1 291 219 
 3 553 713 3 140 047 

 -2 598 907 -1 848 828 
V. Dochody zatrzymane -67 749 -20 826 

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 214 11 102 
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -89 963 -31 928 

 -21 162 -72 
i (IV+V+/-VI) 865 895 1 270 321 

 

sprawozdaniami finansowym  integ o sprawozdania 
finansowego. 
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IV.  RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 

(w ty ) 
 

 
01-01-2022 - 30-

06-2022 
01-01-2021 - 31-

12-2021 
01-01-2021 - 30-

06-2021 
I. Przychody z lokat 20 977 17 923 8 579 

 1 196 1 975 685 
Przychody odsetkowe 17 260 1 527 7 169 

 - - - 
 2 420 403 616 

 101 245 109 
II. Koszty Funduszu/Subfunduszu 9 937 17 866 9 069 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 4 723 13 021 6 197 
-  4 723 12 466 6 197 
-  - 555 - 

Wynagrodzenie  - - - 
 252 411 199 

 402 666 310 
 - - - 

 1 378 2 690 1 336 
 - - - 

 - 3 1 
 - - - 

Koszty odsetkowe 3 160 1 007 1 006 
 - - - 

 6 - - 
 16 - 20 

III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo 74 25 - 
IV. Koszty Funduszu/Subfunduszu netto (II-III) 9 863 17 866 9 069 
V. Przychody z lokat netto (I-IV) 11 114 57 -490 
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -79 125 -38 502 3 645 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -58 035 -27 408 -3 227 
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -21 090 -10 658 6 872 

-  2 615 13 132 1 533 
VII. Wynik z operacji (V+-VI) -68 011 -38 445 3 155 
VIII. Podatek dochodowy - - - 

 

czonymi 
jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, stanowi  integr
sprawozdania finansowego. 
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V. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 

za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku 

(w tysi liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach 
ci akt ictwa podanej w PLN) 

 01-01-2022 - 30-06-2022 01-01-2021 - 31-12-2021 

sprawozdawczego 
1 270 321 1 140 945 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -68 011 -38 445 
a) przychody z lokat netto 11 114 57 
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -58 035 -27 408 
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -21 090 -10 658 

 -68 011 -38 445 

(razem): 
- - 

 - - 
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 

 ze zbycia lokat - - 
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -336 413 167 822 

zbytych jednostek uczestnictwa) 
413 666 1 175 590 

odkupionych jednostek uczestnictwa) 
-750 079 -1 007 768 

-4+-5) -404 424 129 377 
 865 895 1 270 321 

 1 057 967 1 406 624 

 

sprawozdaniami finanso  integra
 sprawozdania finansowego. 
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Alior Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia roczne sprawozdanie finansowe Alior Specjalistyczny

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Zestawienie lokat wed 2022 1 062 754 ty

3. Bilans 2022 865 895

4. Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022
wynik z operacji w kwocie 68 011 tys

5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022
404 424

Andrzej R niec               
                                  Pr TFI S.A.                               Alior TFI S.A

Podpis osoby odpowiedzialn

Marcin Ostrowski
Dyrektor 
ProService Finteco Sp. z o.o.

Katarzyna Kosior
Dyrektor Departament
ProService Finteco Sp. z o.o.

Data: 29 sierpnia 2022 roku

Podpis jest prawid owy

Podpis jest prawid owyPodpis jest prawid owy



OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2022 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 Ostrożny,
  - 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  30 czerwca 2022 za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. są
zgodne ze stanem faktycznym.

W imieniu mBank S.A.:

Sporządził (a): Aneta Nowakowska


