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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
NOTA 1 – Polityka Rachunkowości 
 
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 
 

Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 
 
Informacje w sprawozdaniu finansowym prezentowane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 t.j. z późniejszymi zmianami),   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
249, poz. 1859 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) oraz Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach 
inwestycyjnych. 
 
Sprawozdanie sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej. 
Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w tysiącach złotych, za wyjątkiem wartości 
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji na certyfikat inwestycyjny wyrażonych w złotych 
oraz liczby certyfikatów inwestycyjnych wyrażonej w sztukach. Wartość nominalna papierów wartościowych 
wykazana jest w sprawozdaniach finansowych z dokładnością do 0,01 zł. 
Dane w walutach obcych wykazywane są po przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie ogłaszanym przez 
Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia sprawozdania. 
 
Lokaty overnight są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w pozycji środki pieniężne. 
Należne odsetki od papierów wartościowych są wykazywane w sprawozdaniach finansowych w pozycji składniki 
lokat powiększając wartość papieru wartościowego. 
Instrumenty pochodne o wycenie dodatniej są wykazywane w bilansie  w pozycji składniki lokat, instrumenty 
pochodne o wycenie ujemnej są wykazywane w bilansie w pozycji zobowiązania. 
 
Na dzień bilansowy Fundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny. 
 
Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu oraz metody wyceny aktywów i 
składników lokat oraz ustalenie zobowiązań i wyniku finansowego 
 
Operacje dotyczące Funduszu, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i 
strat ustala się oddzielnie. 
Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w systemie księgowym AVS na kontach księgi głównej oraz 
powiązanych z nimi księgach pomocniczych według ustalonego planu kont. Zapisy w księgach rachunkowych 
dokonywane są na podstawie dowodów księgowych.  
Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.  
 
Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. 
Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w Statucie (tj. godz. 
23.30) oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia 
się w najbliższej wycenie aktywów Funduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 
Towarzystwo uwzględnia w wycenie wszystkie transakcje zawarte przez Fundusze w dniu T i uzyskuje 
potwierdzenia zawartych transakcji w wymaganym czasie. Towarzystwo dodatkowo w godzinach porannych w dniu 
T+1 przedstawia Depozytariuszowi do weryfikacji zestawienie uzgodnionych zawartych transakcji z dnia T. 
 
Składniki aktywów Funduszu wyceniane są oraz zobowiązania Funduszu ustalane są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Funduszu. 
 
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości, Fundusz może stosować 
krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W 
przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Fundusz może stosować Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości. 
Fundusz obowiązany jest stosować określone Ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik z operacji.  
 
Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego. Wartość aktywów netto Funduszu jest równa wartości aktywów Funduszu, 
pomniejszonych o zobowiązania Funduszu w dniu wyceny. 
 
Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną, a także w celu umożliwienia Towarzystwu w sposób należyty 
wyceny aktywów netto oraz ustalenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, w tym w szczególności 
biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez Towarzystwo informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny 
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aktywów netto oraz ustalenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz inne aspekty organizacyjno-
techniczne, momentem dokonywania wyceny jest godzina 23.30 czasu polskiego w dniu wyceny. 
 
Wartość dłużnych papierów wartościowych notowanych na aktywnym rynku wyznacza się według kursu z 
aktywnego rynku. Dłużne papiery wartościowe dla których obrót w miesiącu poprzedzającym datę wyceny był 
znacząco niski klasyfikowane są do instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku.  Dłużne papiery wartościowe 
nienotowane na aktywnym rynku wycenia się za pomocą kwotowań BGN (Bloomberg Generic), o ile są one 
dostępne. Wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, dla których nie są 
dostępne wyceny BGN wyznacza się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej 
stopy procentowej, z uwzględnieniem utraty wartości, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się 
odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu. 
 
 
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Transakcje, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 
 
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz rozlicza się w czasie przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wypłaconego jest dzień wykupu certyfikatów dokonany przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”). 
Ujęcie w księgach rachunkowych stanów środków pieniężnych odbywa się na podstawie oficjalnych wyciągów z 
rachunków bankowych, z uwzględnieniem wszystkich operacji z danego dnia, które zostały zatwierdzone w 
systemach bankowości elektronicznej.  
 
Koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości przewidywanej. W przypadku kosztów tworzy się rezerwę 
na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Rezerwy wycenia 
się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.  
 
Fundusz zobowiązany jest do tworzenia odpowiedniego preliminarza kosztów, zawierającego pozycje kosztów w 
wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania 
wartości aktywów netto w dniach wyceny.  
 
Koszty wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie naliczane są każdego dnia od wartości aktywów netto z 
poprzedniego dnia wyceny i rozliczane są przez Fundusz do 15-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego za 
miesiąc poprzedni. 
 
Fundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu: 
wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem; opłaty i prowizje maklerskie; prowizje i opłaty bankowe; 
koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz; podatki i opłaty wynikające z 
przepisów prawa; prowizje i opłaty na rzecz instytucji rozliczeniowych; koszty Sponsora Emisji, które nie mogą 
przekroczyć 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości aktywów netto w skali roku; koszty KDPW i GPW; koszty 
likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, które nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł. Koszty 
związane z działalnością Funduszu nie wymienione powyżej pokrywane są przez Towarzystwo. 
 
Należną dywidendę z akcji lub innych instrumentów notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy 
nieuwzględniający wartości prawa do dywidendy.  
 
W każdym dniu wyceny wartość należnej dywidendy, wypłacanej w walucie innej niż złoty polski, 
przeszacowywana jest według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. 
 
 
 
Aktualizacja rynków głównych jest przeprowadzana pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem 
wolumenu obrotu na rynkach aktywnych, na których notowany był dany instrument w miesiącu poprzednim, przy 
czym wybierany jest ten rynek, na którym wolumen obrotu był największy. Bloomberg Generic (BGN) nie jest 
rynkiem aktywnym.  
Pojęcie rynku aktywnego stosowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Źródłem cen papierów zagranicznych jest serwis Bloomberg. 
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Metody wyceny składników lokat  
 
Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej. 
 
Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – 
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w 
dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów Funduszu oraz Aktywów Funduszu dokonywana 
jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, 
ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten 
kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 

b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy 
czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku 
aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania 
wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej poprzez zastosowanie metod odnoszących się do sposobów 
wyceny poszczególnych kategorii lokat  zgodnie z paragrafem 30 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że 
gdy wycena Aktywów Funduszu oraz Aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny 
kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości 
stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z 
uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość; 

c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według 
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym 
rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego 
odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej poprzez zastosowanie metod odnoszących się do sposobów wyceny poszczególnych kategorii 
lokat nienotowanych na rynku aktywnym. 

 
W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. 
 
Podstawą wyboru rynku głównego dla składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest wolumen obrotu na 
danym składniku lokat. 
 
Wybór rynku głównego dokonuje się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem 
wolumenu obrotu na rynkach aktywnych, na których notowany był dany instrument w miesiącu poprzednim. Za rynek 
aktywny uważa się rynek spełniający łącznie następujące kryteria: 

 instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 
 zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 
 ceny są podawane do publicznej wiadomości. 

  
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat nienotowanych na rynku aktywnym uznaje się 
wartość wyznaczoną poprzez:  

 oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego 
rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych 
związanych z tym składnikiem; 

 zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane 
wejściowe pochodzą z aktywnego rynku; 

 oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;  
 oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie 

ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej 
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 

 
Składniki lokat wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej Funduszu wycenia się w następujący sposób: 
 
 

1) Instrumenty udziałowe notowane na rynku aktywnym regulowanym wycenia się według kursu z rynku 
aktywnego. Natomiast  instrumenty udziałowe nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według wartości 
godziwej, w szczególności:  

a) akcje wycenia się według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość 
oraz w oparciu o ocenę sytuacji finansowej emitenta. 

b) prawa do akcji wycenia się według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę 
wartość oraz w oparciu o ocenę sytuacji finansowej emitenta. 
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c) warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru wyceniane będą metodą wartości wewnętrznej, tj. jako większa z 
wartości: zera, oraz różnicy wynikającej z rynkowej wartości akcji, na które opiewa warrant lub prawo poboru 
oraz wartości wynikającej z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących warrantom lub prawom 
poboru lub wartości teoretycznej prawa poboru w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza;  

d) tytuły uczestnictwa  nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez fundusz 
inwestycyjny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem wszelkich zmian wartości 
godziwej certyfikatu inwestycyjnego takiego funduszu od momentu ogłoszenia wartości aktywów netto przez 
fundusz do godziny 23.30 czasu polskiego w Dniu Wyceny. 

2) depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy 
czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

3) listy zastawne notowane na rynku aktywnym wycenia się według kursu z rynku aktywnego, natomiast 
nienotowane na rynku aktywnym wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

4) wartość dłużnych papierów wartościowych notowanych na aktywnym rynku wyznacza się według kursu z 
aktywnego rynku. Dłużne papiery wartościowe dla których obrót w miesiącu poprzedzającym datę wyceny był 
znacząco niski klasyfikowane są do instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku.  Dłużne papiery 
wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wycenia się za pomocą kwotowań BGN (Bloomberg Generic), o 
ile są one dostępne. Wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, dla których 
nie są dostępne wyceny BGN wyznacza się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem utraty wartości, przy czym skutek wyceny tych składników 
lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu. 
 

5) instrumenty pochodne standaryzowane notowane na rynku aktywnym w szczególności kontrakty terminowe 
notowane na GPW w Warszawie wycenia się według kursu z rynku głównego, natomiast do wyceny 
instrumentów pochodnych niestandaryzowanych nienotowanych na rynku aktywnym stosowane będą modele w 
szczególności dla standardowych opcji na akcje – model Blacka-Scholesa oraz dla kontraktów zamiany stopy 
procentowej, transakcji FRA i transakcji zamiany walut (currency swap) model wyceny metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

6) kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę 
stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami 
przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym. 

 
 

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  
Transakcje, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, 
metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
  
Aktywa oraz zobowiązania 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. 
 

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych metod wyceny 
 
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał istotnych zmian w polityce rachunkowości oraz stosowanych 
metodach wyceny. 

 

 


