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INFORMACJA DODATKOWA 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 
sprawozdawczy: 
 
W bieżącym okresie nie ujawniły się znaczące zdarzenia z lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym: 
 
24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Rosji na tereny Ukrainy. Wywołała ona mocny wzrost awersji do ryzyka wielu podmiotów 
gospodarczych i wykreowała bardzo wysoką zmienność na rynku finansowym. Dalsze wydarzenia wpływające na przebieg obecnego 
konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz sankcje nałożone na Rosję oraz Białoruś mogą mieć znaczny wpływ na kondycję gospodarki 
światowej i rynki finansowe oraz generować znacznie wyższą zmienność rynkową niż w roku 2021. Dodatkowo konflikt ten będzie miał 
bezpośredni wpływ na podmioty działające na terytorium Ukrainy oraz Rosji i Białorusi. Na 30 czerwca 2022 roku Fundusz nie posiadał 
w portfelu lokat Spółek, których większość działalności operacyjnej byłaby skoncentrowana na terenie powyższych Państw. 
Opisywane wyżej wydarzenia nie wpływają na założenie kontynuacji działalności Funduszu. 
 
3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a 
uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: 
 
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 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2436) oraz Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o 
funduszach inwestycyjnych. 
Na dzień bilansowy Fundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny. 
 
Dane porównawcze w zakresie wyceny nie zostały przekształcone, zgodnie z paragrafem 2, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2436, dalej „Rozporządzenie zmieniające”) ”), za wyjątkiem dostosowania danych 
porównawczych w bilansie i rachunku wyników operacji do zmienionej formy prezentacji. W sprawozdaniach finansowych, połączonych 
sprawozdaniach finansowych oraz sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy sporządzanych po raz pierwszy zgodnie z przepisami 
rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dokonuje się przekształcenia danych 
porównawczych za poprzedni okres sprawozdawczy”. 
 
Rozporządzenie wprowadziło szereg ujawnień do sprawozdania finansowego, w szczególności dotyczących poziomów wartości 
godziwej, które zostały ujęte w punkcie 3 Informacji dodatkowej.  
 
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2436, dalej „Rozporządzenie zmieniające”) 
wprowadziło zmianę prezentacji bilansu oraz rachunku wyniku z operacji.  
 

3a) zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych poziomach (poziom 1, 2 lub 3) hierarchii 
wartości godziwej.  
 

Hierarchia 
Wartość składnika lokat (wartość lokaty z 

portfela danego poziomu) 

SKŁADNIKI LOKAT 

Dłużne papiery wartościowe 

1 15 120 

 
 

3b) kwoty wszelkich przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej, powody tych przeniesień i 
stosowane przez jednostkę zasady ustalania, kiedy przeniesienia między poziomami powinny nastąpić.  

 
Przeniesienia pomiędzy poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej dokonywane są w przypadku pojawienia się lub zaniku 
aktywności rynku dla poszczególnych składników lokat. Zasady oceny aktywności rynku dla poszczególnych składników 
lokat są opisane w Nocie 1 objaśniającej do niniejszego sprawozdania finansowego. W okresie sprawozdawczym Fundusz 
nie dokonywał przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości godziwej. 
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3c) Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w wycenie wartości godziwej 
 
Na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz w okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał w portfelu inwestycji 
sklasyfikowanych na poziomie 2 lub 3 hierarchii wartości godziwej. 

4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na 
sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu: 
 
a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 
W okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano przypadków, w których niezbędne byłoby dokonanie korekty Wartości Aktywów Netto 
Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w księgach rachunkowych Funduszu. 
 
b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 
Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. 
 
c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz: 
Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 
 
5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy 
od dnia bilansowego. Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości 
kontynuowania działalności. Zarząd Rockbridge TFI w ramach przeprowadzonej analizy uwzględnił możliwy wpływ pandemii wirusa 
SARS-COV-2, jak również wpływ wybuchu wojny na Ukrainie, który został ujawniony w punkcie 2 Informacji Dodatkowej. 
 

5a) Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych 
 
Nie dotyczy. 
 
5b) Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny emisyjnej 
 
Nie dotyczy. 
 
5c) Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów funduszu  
 
Nie dotyczy. 
 
5d) Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin płatności lub występują opóźnienia w 
regulowaniu odsetek lub innych zobowiązań umownych 
 
Nie dotyczy. 
 
5e) Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych 
 
W okresie sprawozdawczym oraz na dzień bilansowy w Funduszu nie występowały przekroczenia limitów inwestycyjnych. 
 

6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian: 
 
Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian. 
 
7. Metoda stosowana przy obliczaniu całkowitej ekspozycji: 
 
Do pomiaru ekspozycji Fundusz stosuje metodę zaangażowania 


