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Warszawa, 2021-04-14 

Oświadczenie Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

W zawiązku z sprawozdaniem finansowym OPERA za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: 

Fundusz) które wykazuje: 

a. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów netto w 

kwocie 2492 tys. zł i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w wysokości 261,70 zł; 

b. w rachunku wyniku z operacji na dzień 31 grudnia 2020 r. ujemny wynik z operacji w kwocie -437 tys. zł oraz 

zrealizowaną stratę ze zbycia lokat w kwocie 932 tys. zł; 

c. w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 135 tys. zł; 

Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że sprawozdanie 

finansowe Funduszu za rok 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz osiągnięty wynik z operacji 

Funduszu. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w roku 

2020 r., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza że: 

a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia 

bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 

b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta 

oraz obowiązkowymi okresami karencji, 

c) Fundusz posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz 

Funduszu przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych 

usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę 

audytorską. 

Zarząd OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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