
Sprawozdanie finansowe funduszu Acer Aggressive FIZ za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

6.  INFORMACJA DODATKOWA
1)

Nie zanotowano istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, które powinny zostać ujęte w bieżącym okresie sprawozdawczym.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

3)

4) Dokonane korekty błędów podstawowych.

Nie wystąpiły.

5) Pozostałe informacje

5.1

5.2

5.3

Warszawa, 26 marca 2021 r.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

sprawozdawczy.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych

danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Po dniu bilansowym nie zanotowano istotnych zdarzeń, które powinny zostać ujęte w bieżącym okresie sprawozdawczym.

W okresie raportowym nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 

finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi, a których by nie ujawniono.

W okresie raportowym pojawił się nowy czynnik ryzyka – koronawirus. Rosnąca liczba osób zarażonych nowym wirusem oraz niepewność związana z 

sytuacją ekonomiczną spowodowały wyprzedaż akcji i niektórych innych instrumentów finansowych o niespotykanej od lat skali prowadząca do 

spadku wartości tych aktywów. Spadki wartości instrumentów finansowych miały miejsce również na rynkach, na których inwestuje fundusz. W 

efekcie aktywa pod zarządzaniem funduszu spadły. Skala dotychczasowych umorzeń jest umiarkowana i nie generuje ryzyka utraty płynności i braku 

możliwości kontynuowania działalności przez fundusz w najbliższym czasie. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd nie jest jednak 

w stanie przewidzieć długości trwania pandemii i wpływu na wyniki funduszu w przyszłości. Zarząd Towarzystwa w swojej ocenie rozważył m.in. 

wpływ pandemii COVID-19 i ustalił że wpływa on na wycenę aktywów i przyszłe wyniki, ale nie powoduje istotnej niepewności w założeniu 

zdolności Funduszu/Subfunduszu do kontynuacji działalności.

W trakcie roku sprawozdawczego miały miejsce zmiany otoczenia prawnego, mające wpływ na działalność Funduszu, w tym:

W trakcie roku sprawozdawczego miały miejsce zmiany otoczenia prawnego, mające wpływ na działalność Funduszu, w tym:

 1. wejście w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, 

trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Wydanie nowego aktu prawnego związane jest z 

przewidzianą w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zmianą dotyczącą zasad 

powoływania członków zarządu TFI (art. 42 – 42b), w szczególności z wprowadzeniem obowiązku uzyskania zgody KNF na powołanie członka 

zarządu nadzorującego w towarzystwie system zarządzania ryzykiem oraz członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych 

dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 30 listopada 2020 r., 

przy czym towarzystwa prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie tego aktu obowiązane są do 

dostosowania prowadzonej działalności do zmiany związanej z nałożeniem na TFI, w zakresie dotyczącym funkcjonowania systemu nadzoru 

zgodności działalności z prawem, obowiązku sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem w towarzystwie zasad postępowania w zakresie 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (§ 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia), w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Zarząd Towarzystwa nie widzi 

zagrożeń związanych z dostosowaniem działalności TFI do ww. wymogów w wymaganych terminach.

 2. przyjęcie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Nowe regulacje mają na celu zaadresowanie ryzyka systemowego, 

identyfikowanego obecnie w związku z brakiem uwzględniania przy wycenie instrumentów dłużnych parametrów rynkowych, w tym sytuacji emitenta 

i ryzyk z nim związanych, w stopniu odpowiadającym międzynarodowym standardom. Zarząd Towarzystwa nie spodziewa się, aby rozporządzenie to 

prowadziło do istotnych zmian w wycenie aktywów Funduszu.

W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wystąpiło jedno przekroczenie limitów inwestycyjnych w dniach 31.03.2020 r. Przekroczenia 

zostały spowodowane przez spadek wartości składników lokat. Na dzień bilansowy oraz po dniu 31.12.2020 r., Fundusz nie odnotował przekroczenia 

limitów inwestycyjnych. 
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