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NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 

 

1. Ujawnienia i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 roku oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

 Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako:  

- półroczne sprawozdanie finansowe,  

- roczne sprawozdanie finansowe. 

Sprawozdanie finansowe sporządza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim 
i w walucie polskiej. 

Sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z: 

 wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
 zestawienia lokat, 
 bilansu, 
 rachunku wyniku z operacji, 
 zestawienia zmian w aktywach netto, 
 rachunku przepływów pieniężnych, 
 not objaśniających, 
 informacji dodatkowej. 

2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu 

1) Operacje dotyczące składników aktywów i pasywów Funduszu ujmuje się w księgach 
rachunkowych Funduszu po uzyskaniu dowodu księgowego, potwierdzającego ich dokonanie. 

2) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych 
Funduszu w dacie zawarcia umowy. 

3) Jeżeli transakcja kupna/sprzedaży papieru wartościowego w wyniku braku potwierdzenia 
została ujęta w księgach rachunkowych w następnym dniu po dniu zawarcia transakcji 
wynikającym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku papieru wartościowego wycenianego 
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, do wyceny przyjmuje się wszystkie parametry wynikające z umowy 
kupna/sprzedaży oraz rzeczywistą datę  rozliczenia (datę przepływów pieniężnych).  

4) Aktywa i pasywa funduszu, których wartość wyrażona jest w walucie obcej ujmowane są 
w księgach Funduszu po przeliczeniu ich wartości na walutę polską z zastosowaniem kursu 
średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia  ich w księgach 
rachunkowych. 

5) Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz 
pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru. 

6) Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero w dniu 
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 

7) Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych Funduszu w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany 
jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. 

8) Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do 
otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 

9) W odniesieniu do akcji notowanych na rynkach zagranicznych Towarzystwo każdorazowo 
potwierdza, czy Fundusz skorzysta z tych praw. Również Towarzystwo każdorazowo 
w przypadku uzyskania odpowiedniej informacji odnośnie zaistnienia w/w praw uzgadnia 
z Depozytariuszem stopień jej prawidłowości i wiarygodności. Depozytariusz zobowiązuje się 
również do dołożenia wszelkich starań w celu uzyskania informacji o w/w prawach. 



10) W przypadku należnej dywidendy z akcji notowanych na rynkach zagranicznych Towarzystwo 
każdorazowo przekazuje depozytariuszowi  informację czy Fundusz będzie ubiegał się o zwrot 
części podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

11) Świadczenia dodatkowe związane z emisją papierów wartościowych ujmuje się w księgach 
rachunkowych w dniu uznania świadczenia za należne i po spełnieniu warunków określonych 
w prospekcie emisyjnym. 

12) Nabyte składniki aktywów ujmuje się w księgach w cenach nabycia i wycenia zgodnie 
z obowiązującymi Fundusz regulacjami prawa i zapisami statutowymi.  

13) Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. 
14) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę 

nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wymienionych skorygowaną o ewentualne 
dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 

15) Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, niepowodującą zmiany wysokości kapitału 
zakładowego emitenta, ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany 
liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. 

16) Dłużne papiery wartościowe z odsetkami ujmuje się w księgach rachunkowych odpowiednio 
do zastosowanej metody wyceny: 
Dla papierów wartościowych notowanych na aktywnym rynku według wartości ustalonej 
w stosunku do ich nominału, a skumulowane odsetki wykazuje się w pozycji do której 
zakwalifikowano papiery wartościowe. 
Dla papierów wartościowych wycenianych przy wykorzystaniu skorygowanej ceny nabycia, 
szacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej odsetki ujmuje się łącznie 
z wartością ustaloną w stosunku do nominału (na jednym koncie po stronie aktywów). Saldo 
tego konta zawiera również wszystkie zakupione odsetki od tego typu papierów 
wartościowych.  
Notowane na rynku aktywnym dłużne papiery wartościowe po dniu ostatniego notowania 
wyceniane są do dnia wykupu metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej wyliczonej od ceny ostatniego notowania 
dłużnego papieru wartościowego. Przy czym skutki takiej wyceny zalicza się do 
niezrealizowanego zysku / straty z wyceny. 

17) W dniu zawarcia transakcji sprzedaży papieru wartościowego wycenianego w skorygowanej 
cenie nabycia wyliczany jest zrealizowany zysk lub strata jako różnica pomiędzy wartością 
sprzedaży a wartością tego papieru w skorygowanej cenie nabycia na dzień rozliczenia 
transakcji sprzedaży. 

18) Sprzedaż składników portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach zgodnie z metodą HIFO, 
co oznacza przypisanie zbytym składnikom portfela najwyższej ceny nabycia lub w przypadku 
instrumentów wycenianych metodą skorygowanej ceny nabycia, najwyższej bieżącej wartości 
księgowej. Przy wyksięgowaniu z portfela inwestycyjnego sprzedawanych instrumentów 
metodą HIFO nie uwzględnia się nierozliczonych składników lokat Funduszu. 

19) Zysk lub stratę ze zbycia walut obcych wylicza się zgodnie z metodą HIFO. 
20) W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, iż wygaśnięciu 

podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię 
netto. 

21) Odsetki od posiadanych lokat inwestycyjnych  wycenianych w wartości godziwej (w tym 
środków pieniężnych na rachunkach Funduszu) nalicza się w każdym dniu wyceny funduszu, 
zgodnie z prospektem emisyjnym danego papieru wartościowego bądź też innym dokumentem 
(umową) dotyczącym tej lokaty. 

22) Odsetki od lokat wycenia się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Do wyliczeń 
stosuje się XIRR, XNPV narzędzia dostępne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.  

23) Zmiany wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, wyceniane 
w skorygowanej cenie nabycia, wykazuje się na odrębnych kontach – różnic kursowych 
(przychody / koszty z tytułu różnic kursowych) oraz odpisu dyskonta lub amortyzacji premii 
(przychody / koszty odsetkowe). Nie wyodrębnia się różnic kursowych od należności 
odsetkowych i wyceny w skorygowanej cenie nabycia. 

24) Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz podlegają rozliczeniu 
w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki. Do wyliczeń stosuje 
się XIRR, XNPV narzędzia dostępne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.  



3. Metody wyceny aktywów i zobowiązań Funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji 

1) Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na 
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 

2) Wartość aktywów i pasywów Funduszu jest ustalana zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny oraz 
z uwzględnieniem, przewidzianych prawem, szczególnych zasad wyceny aktywów i pasywów 
funduszy inwestycyjnych. 

3) Dniem Wyceny jest: 
- dzień otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu w Rejestrze Funduszy 
Inwestycyjnych, 
- każdy Dzień Sesyjny następujący po dniu otwarcia ksiąg rachunkowych do dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, 
- dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, 

4) Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu 
Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu.  

5) Fundusz wykazuje w księgach należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej 
wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych.  

6) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów 
Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów 
Inwestycyjnych, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu.   

7) Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego, z zachowaniem zasad określonych w punktach poniższych.  

8) Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto 
przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny ustalana jest na każdy Dzień Wyceny  
w następującym po nim dniu roboczym według wartości w Dniu Wyceny. Wycena aktywów 
dokonywana jest w oparciu o ostatnio dostępne kursy z głównego, aktywnego rynku na 
godzinę określoną w Statucie Funduszu (np. na godz. 23.30 czasu polskiego) w Dniu Wyceny. 

9) Wydanie i wykup certyfikatów inwestycyjnych ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu 
w momentach określonych w Statucie Funduszu. 

10) Wartość Aktywów Netto i Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalane są  
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  

4. Lokaty notowane na Aktywnym Rynku  

Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się w następujący 
sposób: 

1) Według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego: 
a) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, w którym 

wyznaczany i ogłaszany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia ogłoszony w 
Dniu Wyceny, a jeśli kurs zamknięcia nie jest ogłoszony, do wyceny przyjmuje się ostatnio 
ogłoszony kurs zamknięcia. Ostatnio ogłoszony kurs zamknięcia może być przyjmowany do 
wyceny funduszu przez maksymalnie 5 następujących po sobie dni sesyjnych; 

b) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego 
wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o kurs ostatniej transakcji zawartej w Dniu 
Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeżeli na Aktywnym Rynku organizowana jest sesja fixingowa, 
to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu fixingowego ogłoszonego w Dniu Wyceny, 
a jeśli kurs fixingowy nie jest ogłoszony w danym dniu, do wyceny przyjmuje się ostatnio 
ogłoszony kurs fixingowy. Ostatnio ogłoszony kurs fixingowy może być przyjmowany do 
wyceny funduszu przez maksymalnie 5 następujących po sobie dni sesyjnych; 

c) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych – w oparciu o 
ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego. 

2) Jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena transakcyjna, a na Aktywnym Rynku 
organizowana jest sesja fixingowa, to do wyceny składnika lokat korzysta się z kursu 
fixingowego ogłoszonego w Dniu Wyceny, a jeśli kurs fixingowy nie jest ogłoszony w danym 
dniu, do wyceny przyjmuje się ostatnio ogłoszony kurs fixingowy. Ostatnio ogłoszony kurs 
fixingowy może być przyjmowany do wyceny funduszu przez maksymalnie 5 następujących 
po sobie dni sesyjnych. 

3) Jeżeli w Dniu Wyceny niedostępne są kursy wyznaczone zgodnie z pkt. 1) i 2), a na Aktywnym 
Rynku dostępne są ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży – do wyceny 
wylicza się średnią arytmetyczną z najlepszych ofert kupna i sprzedaży; z tym, że 
uwzględnienie wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalne. Kurs obliczony 



zgodnie z niniejszym podpunktem może być przyjmowany do wyceny funduszu przez 
maksymalnie 5 następujących po sobie dni sesyjnych. 

4) Jeżeli w Dniu Wyceny niedostępna jest cena wyznaczona zgodnie z pkt. 1), 2) i 3), lub 
wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski, to do wyceny przyjmuje się 
wartość z poprzedniego Dnia Wyceny skorygowaną w sposób umożliwiający uzyskanie 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, na podstawie modelu sporządzonego przez 
Towarzystwo oraz zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Depozytariusza. 

5) W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym 
Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Przy wyborze rynku głównego 
dla danego składnika lokat Fundusz będzie kierował się następującymi zasadami: 

a) wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca 
kalendarzowego; 

b) kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w 
okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego; 

c) w przypadku, gdy papier wartościowy nowej emisji wprowadzany jest do obrotu w 
momencie nie  pozwalającym na dokonanie porównania w okresie wskazanym w pkt b), to  
wycena tego papieru wartościowego opiera się o rynek, w którym jako pierwszym ustalona 
została cena zgodnie z pkt 1), 2), 3); 

d) do momentu ustalenia rynku wyceny i ceny papieru wartościowego nowej emisji, na 
potrzeby wyceny przyjmuje się, że jego wartość jest równa wartości nabycia, z 
uwzględnieniem zmian wartości tych papierów spowodowanych zdarzeniami mającymi 
wpływ na ich wartość z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

5. Lokaty nienotowane na Aktywnym Rynku   

Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, w następujący 
sposób: 

1) Dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne, listy 
zastawne, weksle oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego będące papierami wartościowymi – 
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej Stopy 
Procentowej. 

2) Jednostki uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą jakie miały 
miejsce po dniu ogłoszenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.  

3) Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą – w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem 
zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości 
tytułów uczestnictwa do godziny wskazanej w art. 36 ust. 1 Statutu. 

4) W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartości 
godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg 
rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę 
nabycia. 

5) Modele wyceny, o których mowa w ust. 1, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana 
modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne 
lata. 

6) Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w pkt. 1, podlegają 
uzgodnieniu z Depozytariuszem. 

6. Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod ujmowania operacji 
w księgach rachunkowych. 

7. Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego 

Na mocy uchwały Zarządu TFI, od dnia 1 sierpnia 2020 roku doprecyzowano zapisy polityki 
rachunkowości dotyczące poboru cen dla składników lokat notowanych na aktywnym rynku, określone 



w punkcie 4 powyżej. Zmiany te nie miały istotnego wpływu na wynik z operacji oraz na wartość 
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. 


