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Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu 

 

I. Opis przyjętych zasad rachunkowości 

a.  Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym  

 
1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości opierają się na przepisach ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych 
(Dz.U. nr 249, poz. 1859 z 2007 roku z późniejszymi zmianami). 
2. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy. 
3. Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako: 
- półroczne sprawozdanie finansowe, 
- roczne sprawozdanie finansowe, 
4. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach złotych z wyjątkiem wartości aktywów netto na 
certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. 
5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek 
przepływów pieniężnych, noty objaśniające, informację dodatkową. 
6. Lokaty bankowe, o terminie zapadalności  krótszym niż 90 dni, prezentuje się w Bilansie w pozycji 
„środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w kwocie nominalnej. Lokaty te nie są prezentowane w "Tabeli 
Lokat". Naliczone na dzień bilansowy odsetki prezentowane są w bilansie w pozycji „należności”.  
7. Depozyty, o terminie zapadalności powyżej 90 dni, są prezentowane w Bilansie w pozycji "Składniki 
lokat nienotowane na aktywnym rynku" łącznie z naliczonymi odsetkami. Depozyty o terminie powyżej 
90 dni są prezentowane w "Tabeli Lokat" i tabeli uszczegóławiającej "Depozyty". 
8. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu 
zaspokojenia bieżących zobowiązań jest ustalany jako średnia arytmetyczna stanu środków 
pieniężnych z każdego dnia roboczego. Przy czym do średniego stanu środków nie uwzględnia się 
depozytów powyżej 90 dni ( licząc od dnia założenia depozytu). 
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym prezentowana w tabeli Zestawienia 
Zmian w Aktywach Netto jest wyliczana jako średnia ważona wartości aktywów netto w okresie 
sprawozdawczym, przy czym wagami są liczby dni dla których obowiązywały poszczególne Wartości 
Aktywów Netto. Przyjmuje się, iż do pierwszej Wyceny Oficjalnej w styczniu obowiązuje WAN 
z ostatniego dnia grudnia roku poprzedniego (nie dotyczy Funduszy, które sporządzają sprawozdanie 
finansowe po raz pierwszy). Za minimalną i maksymalną wartość aktywów na certyfikat inwestycyjny 
przyjmuje się odpowiednio wartości ustalone w wycenach oficjalnych i bilansowych wyłącznie 
bieżącego okresu sprawozdawczego. 
10. Pożyczki udzielone przez Fundusz są prezentowane w pozycji bilansu „Należności” i nie są 
prezentowane w tabeli lokat. 

 

b. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu 

1. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 
2. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat 
nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian 
za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w 
zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody 
pieniężne. Jeżeli papiery wartościowe otrzymywane są  w zamian za dłużne papiery wartościowe, a 
dłużne papiery były, na dzień transakcji zamiany, wycenione według Efektywnej Stopy Procentowej, 
wówczas otrzymywanym papierom wartościowym przepisuje się ustaloną na dzień transakcji zamiany 
skorygowaną cenę nabycia dłużnych papierów wartościowych (zamiast pierwotnej ceny nabycia 
dłużnych papierów wartościowych). Tak ustaloną cenę nabycia zwiększa się o dopłaty, lub pomniejsza 
o otrzymane wpływy.  
3. Zysk lub stratę ze zbycia lokat: 

 3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.4, wylicza się metodą HIFO „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, 
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika 
lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - 
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oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości 
księgowej. 
 3.2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu 
podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto 
 3.3. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w pkt. 3.1.  
 3.4. Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w pkt. 3.1, nie stosuje 
się do składników lokat będących przedmiotem transakcji, o których mowa w pkt. c. 16 i c. 18. 

4. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w 
pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 
5. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku: 

5.1. 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. 
5.2. niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu 
następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 
5.3. należną dywidendę z 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 rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. 
5.4. 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. 

6. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 
7. Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz: 

7.1. ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy.  
7.2. składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa 
w pkt. c. 11, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia 
transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań 

8. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie 
polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu. 
9. Operacje dotyczące funduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza 
kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty. 
10. Przychody z lokat obejmują w szczególności: 
 - dywidendy i inne udziały w zyskach;  
 - przychody odsetkowe;  
 - dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności 
oraz zobowiązań w walutach obcych. 
11. Koszty funduszu obejmują w szczególności: 
 - wynagrodzenie dla towarzystwa,  
 - opłaty dla depozytariusza,  
 - opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu,  
 - opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,  
 - usługi w zakresie rachunkowości,  
 - usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu, 

      - usługi prawne, 
 - koszty odsetkowe,  
 - ujemne saldo różnic kursowych. 
12. W przypadku kosztów funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu 
kosztów funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów powinien zawierać 
pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do 
częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. 
13. Przychody odsetkowe: 

13.1. od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie 
z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, 
13.2. od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

14. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie 
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
15. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień 
wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na 
certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z pkt. 16. 
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16. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu 
wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych 
z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z pkt. 15. 

 

c. Metody wyceny aktywów oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji 

 
1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie 
oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem pkt. 12-24. 
2. Dniem Wyceny jest: 
   -  ostatni Dzień Roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym, 

-  dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej 
emisji, 
-  dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu 
-  dzień 9 listopada 2018 r. 

3. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu 
Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu 
4. Należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów są wykazywane w aktywach Funduszu w pozycji 
„Należności”. Jeżeli na Dzień Wyceny, WAN przypadający na nieopłaconą serię Certyfikatów 
Inwestycyjnych jest niższy od należności z tytułu nieopłaconych Certyfikatów inwestycyjnych, 
wówczas uznaje się iż występuje przesłanka utraty wartości należności z tyt. nieopłaconych 
Certyfikatów.  
Oceny konieczności ujęcia odpisów aktualizujących, doprowadzających wartość powyższych 
należności do wartości godziwej, dokonuje się na każdy dzień wyceny, w tym na dzień bilansowy, 
z uwzględnieniem posiadanych przez TFI dowodów potwierdzających zamiar i możliwość 
uregulowania należności przez uczestnika. Kwota odpisu aktualizującego powinna uwzględniać 
w szczególności kwotę należności możliwą do odzyskania przez Fundusz w drodze jej potrącenia ze 
zobowiązania wobec uczestnika z tytułu umorzenia nieopłaconych certyfikatów. 
5. 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. 
6. Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego,  z zachowaniem zasad określonych w artykułach poniższych. 
7. Składniki lokat notowanych na Aktywnym rynku wyceniane są w sposób następujący: 

7.1. Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się 
w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat 
z Aktywnego Rynku. 
7.2. Jeżeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany 
jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje 
się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku 
kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik. 
7.3. Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów 
na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu 
danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat 
dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia 
ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez 
Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik. 

8. W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym 
Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 
9. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 8 jest wolumen obrotu na 
danym składniku lokat. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia 
wielkości wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryterium: 

 - liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub  
 - ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub  
 - kolejność wprowadzenia do obrotu, lub  
 - możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.  

10. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt 8, dokonuje się na koniec każdego kolejnego 
miesiąca kalendarzowego. 
11. Ostatnie dostępne kursy, o których mowa w pkt. 7, w dniu dokonywania wyceny Fundusz określa 
o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest następującymi okolicznościami: 
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 -   o godzinie 23:00 w przypadku GPW dostępne są kursy zamknięcia,  
 - o godzinie 23:00 w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykańskich, 
południowoamerykańskich i azjatyckich dostępne są kursy zamknięcia,  
12. Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, 
z zastrzeżeniem pkt. 19, 20 i 24, w następujący sposób: 

12.1. obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych,  
weksli w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, 
12.2. akcji: 

12.2.1. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów 
o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym Rynku – przy 
wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych, wybranych 
parametrów finansowych działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa, itp.) na 
podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym 
Rynku lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) bądź 
też przy wykorzystaniu skorygowanej wartości aktywów netto (kapitał (fundusz) własny), albo na 
podstawie ceny nabycia w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę 
i charakter działalności danego podmiotu - przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę akcji 
spółek, których akcje nie są notowane na Aktywnym Rynku, wyspecjalizowanym, niezależnym 
jednostkom świadczącym tego rodzaju usługi. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej 
będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma 
informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych 
akcji, 
12.2.2. w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać 
emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na Aktywnym 
Rynku - przy wykorzystaniu modelu  opierającego się na wycenie skorygowanej wartości aktywów 
netto (kapitał (fundusz) własny) tychże podmiotów lub przy wykorzystaniu modelu 
zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF), albo na podstawie ceny nabycia w zależności 
od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego 
podmiotu - przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę akcji spółek, których akcje nie są 
notowane na Aktywnym Rynku, wyspecjalizowanym, niezależnym jednostkom świadczącym tego 
rodzaju usługi. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco 
korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych 
zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji. 

12.3. warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru – w oparciu o modele wyceny tych 
lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy 
akcje emitenta nie są notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie 
wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt. 12.2, 
12.4. depozytów – w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, 
przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 
12.5. udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – przy wykorzystaniu modeli 
wskaźnikowych odnoszących cenę udziałów do poszczególnych, wybranych parametrów 
finansowych działalności emitenta (cena/zysk, cena/wartość księgowa, itp.) na podstawie ceny 
ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku lub przy 
wykorzystaniu modelu opierającego się na wycenie skorygowanej wartości aktywów netto kapitał 
(fundusz) własny) tychże spółek bądź tez przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych 
przepływów finansowych (DCF) (albo na podstawie ceny nabycia) w zależności od tego, który 
model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu, przy czym 
Fundusz ma prawo powierzyć wycenę udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 
wyspecjalizowanym niezależnym jednostkom świadczącym tego rodzaju usługi. Wartość godziwa 
wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, 
w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na 
wartość godziwą wycenianych udziałów; 
12.6. certyfikatów inwestycyjnych – w wartości godziwej ustalonej w oparciu o ostatnio ogłoszoną 
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na 
wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do 
godziny wskazanej w art. 42 ust. 5 Statutu; 
12.7. jednostek uczestnictwa – w wartości godziwej ustalonej w oparciu o ostatnio ogłoszoną 
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń 
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mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek 
uczestnictwa do godziny wskazanej w art. 42 ust. 5 Statutu; 
12.8. tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających 
siedzibę za granicą – w wartości godziwej ustalonej 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. 42 ust. 5 Statutu; 
12.9. wierzytelności i innych praw majątkowych wynikających z umów o subpartycypację – 
w wartości godziwej ustalonej w oparciu o oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą 
powszechnie uznanych metod estymacji. Metoda estymacji uwzględniać będzie m.in. parametry 
dotyczące prognozowanych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w szczególności z tytułu 
spłat poszczególnych wierzytelności, kosztów dochodzenia wierzytelności i windykacji, wieku 
wierzytelności, a także uwzględniać będzie ryzyka związane z możliwą niewypłacalnością 
podmiotów zobowiązanych, przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę tych lokat 
wyspecjalizowanym, niezależnym jednostkom świadczącym tego rodzaju usługi, 
12.10. pozostałych składników lokat – według wiarygodnie oszacowanej wartości 

13. 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. 
14. Modele wyceny, o których mowa w pkt. 12, są stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu 
wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata; 
15. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w pkt.12, podlegają 
uzgodnieniu z Depozytariuszem. 
16. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich 
instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, wycenia się  
według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 
17. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe 
dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 
18. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich 
instrumentów finansowych ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych 
19. Papiery wartościowe nabyte 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. 
20. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, 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. 
21. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu 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. 
22. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w pkt. 21, wykazuje się w PLN, po 
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski. 
23. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy 
Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do 
waluty EUR. 
24. Aktywa i zobowiązania Funduszu wyceniane w wartości godziwej, dla których wiarygodne 
oszacowanie tej wartości nie jest możliwe, wycenia się w cenie nabycia skorygowanej o odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. W szczególności sytuacja taka wystąpić może w odniesieniu do 
akcji i udziałów spółek nienotowanych oraz instrumentów pochodnych, dla których instrumentem 
bazowym są takie akcje lub udziały. 
 
W dniu 31.12.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Dostosowanie zasad rachunkowości Funduszu do ww. Rozporządzenia nastąpi do dnia wskazanego 
w przepisach tj. 1 lipca 2021 r. W szczególności zmieniona zostanie metoda wyceny nienotowanych 
dłużnych papierów wartościowych, które na dzień bilansowy stanowią 73,26% aktywów Funduszu. W 
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związku z powyższym dostosowanie zasad rachunkowości Funduszu do ww. Rozporządzenia może 
istotnie wpłynąć na wycenę wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w przyszłości.  
 
Jednolity elektroniczny format raportowania (ang. European Single Electronic Format, ESEF), na 
mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE (Transparency), dotyczy emitentów, 
których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii 
Europejskiej. Dyrektywa 2004/109/WE (Transparency) w art. 4 ust. 7 nałożyła na Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) obowiązek opracowania projektu standardów 
regulacyjnych w celu określenia elektronicznego formatu sprawozdawczości. Opublikowane 
rozporządzenie UE nr 2019/815 uzupełnia dyrektywę 2004/109/WE właśnie w odniesieniu do 
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu 
raportowania. Zgodnie z zapisami rozporządzenia UE nr 2019/815, rozporządzenie stosuje się do 
rocznych raportów finansowych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe 
rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później. Rozporządzenie wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z rozporządzeniem UE 
nr 2019/815 wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. 
W dniu 15 lutego 2021 roku zostało przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i 
ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w 
odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w 
celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19. Rozporządzenie to, w art. 4 dotyczącym 
zmiany art. 4 ust. 7 akapit pierwszy dyrektywy 2004/109/WE, adresuje intencję regulatora unijnego w 
zakresie przesunięcia obowiązku stosowania ESEF. Aby skorzystać z opcji, czyli odroczenia ESEF o 
rok, państwo członkowskie powinno zaimplementować termin przesunięcia w przepisach krajowych. 
W dniu 13 kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 25 lutego 2021 roku o 
zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku poz. 680. Zgodnie 
z art. 24 Ustawy: 
1. Emitent, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 
może zdecydować o niestosowaniu jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) w 
rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 do raportów rocznych oraz 
skonsolidowanych raportów rocznych, zawierających odpowiednio sprawozdania finansowe oraz 
skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 
stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku, i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. 
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do raportów rocznych, o których mowa w ust. 1, sporządzonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu. 
Zarząd Towarzystwa zdecydował na podstawie art. 24 Ustawy o skorzystaniu z możliwości 
niestosowania jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) do raportu rocznego 
Funduszu za rok 2020. W efekcie niniejsze sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone 
na zasadach dotychczasowych tj. w strukturze logicznej w wersji 1-5 dla funduszy inwestycyjnych 
opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. 

 

II. Opis wprowadzonych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. 

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

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

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie metod  wyceny oraz 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. 

 
 

 


