Sprawozdanie finansowe
Investor Parasol SFIO
za rok 2019

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przekazać Państwu roczne sprawozdania finansowe za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. następujących funduszy inwestycyjnych otwartych oraz
subfunduszy:




Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
o Investor Akcji,
o Investor Akcji Spółek Dywidendowych,
o Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek,
o Investor Top 25 Małych Spółek,
o Investor Zrównoważony,
o Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
o Investor Obligacji,
o Investor Oszczędnościowy,
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
o Investor Niemcy,
o Investor Rosja,
o Investor Turcja,
o Investor BRIC,
o Investor Indie i Chiny,
o Investor Ameryka Łacińska,
o Inwestor Akcji Spółek Wzrostowych
o Inwestor Akcji Rynków Wschodzących
o Investor Gold Otwarty,
o Investor Bezpiecznego Wzrostu,
o Investor Dochodowy,
o Investor Obligacji Korporacyjnych
o Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
o Investor Nieruchomości i Budownictwa,
o Investor Nowych Technologii.

Biorąc pod uwagę stopy zwrotu z różnych klas aktywów, rok 2019 okazał się przeciwieństwem
poprzedniego. W minionych dwunastu miesiącach (podobnie, jak w 2017 r.) inwestorzy mogli
zarobić praktycznie na wszystkich najważniejszych rynkach i na wszystkich klasach aktywów –
od miedzi, ropy i złota, przez obligacje korporacyjne i skarbowe, po akcje przedsiębiorstw
na rynkach wschodzących, w Europie i oczywiście w USA. Spośród rynków akcji to właśnie
parkiet amerykańskie zachowywały się najlepiej – indeks S&P500 zyskał niemal 29%,
a technologiczny Nasdaq ponad 35%.

Na giełdach europejskich przez większość 2019 roku inwestorzy byli sceptycznie nastawieni
do wzrostów, co przejawiało się zarówno bardzo wysokimi umorzeniami w funduszach
inwestujących w akcje na Starym Kontynencie, jak i znaczącym niedoważaniem w portfelach
akcji ze strefy euro. Wszystko zmieniło się w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku, kiedy
inwestorzy przepuścili szturm na giełdy w Europie, po tym jak na Wall Street świętowała nowe
rekordy hossy. Po raz kolejny okazało się, że warto przeciwstawiać się opinii większości, która
w grudniu 2018 roku traktowała zarówno akcje w strefie euro, jak i giełdę w Wielkiej Brytanii
jako aktywa najmniej warte uwagi. Rok później pozycjonowanie inwestorów było
zdecydowanie bardziej wyważone, a europejskie giełdy zyskały na popularności, czego
dowodem może być fakt, że niemiecki DAX zakończył rok 25-proc. zwyżką.
Polska giełda w 2019 roku po raz kolejny rozczarowała swoją względną słabością, ale raczej
nie zaskoczyła tym inwestorów, którzy już dawno przestali liczyć na to, że bezapelacyjna siła
naszej gospodarki z ostatnich lat przełoży się na zdrową (szeroką) hossę na krajowym
parkiecie. Na utrzymanie wartości indeksu WIG w ubiegłym roku na niezmienionym poziomie
zapracowały spadek indeksu WIG20 (-5,5%), stabilizacja mWIG-u oraz nieco zaskakująca siła
małych spółek (indeks sWIG80 zyskał 14%). Co ciekawe, kolejność tych indeksów według stopy
zwrotu była odwrotna niż w 2018 roku.
Niewielka zmiana głównego indeksu polskiej giełdy w ubiegłym roku nie oznaczała braku
wewnętrznej zmienności. Wręcz przeciwnie, warszawski parkiet pokazał sporą
niejednorodność, premiującą selekcyjne i aktywne podejście do inwestycji. W ramach samego
indeksu WIG20 były zarówno spółki notujące spore zniżki, jak JSW (prawie -70%),
jak i gigantyczne zwyżki kursów, jak w przypadku CD Projekt (wzrost o prawie 100%). Słabość
banków (Alior - 46%, Santander - 15%) związaną z kolejną odsłoną problemów wokół kredytów
walutowych można było przeciwstawić sile sektora telekomunikacyjnego (Orange +50%,
Play +65%), korzystającego z zapowiedzi zakończenia wyniszczającej branżę wojny cenowej.
Miło nam poinformować, że wyniki najpopularniejszych funduszy Investors TFI kolejny rok
z rzędu zdecydowanie wyróżniały się na tle konkurencji, na co wpływ miała dobra selekcja
spółek oraz częściowa dywersyfikacja geograficzna. Dzięki tym czynnikom Investor Akcji
i Investor Akcji Spółek Dywidendowych znalazły się na dwóch pierwszych miejscach pod
względem osiągniętej w 2019 r. stopy zwrotu wśród funduszy ze swojej grupy porównawczej.
Liderami w swoich grupach porównawczych były też Investor Zrównoważony oraz Investor
Zabezpieczenia Emerytalnego. Szczegółowe wyniki subfunduszy na dzień 31 grudnia 2019 r.
przedstawiały się następująco:





Investor Top 25 Małych Spółek – wzrost o 15,96%
Investor Akcji – wzrost o 21,25%,
Investor Akcji Spółek Dywidendowych – wzrost o 19,01%,
Investor Zrównoważony – wzrost o 23,53%,
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Investor Zabezpieczenia Emerytalnego – wzrost o 13,00%.

Udany rok na giełdach rynków rozwiniętych przełożył się również na wyniki subfunduszy
Investors koncentrujących inwestycje na parkietach Europy Zachodniej i USA. Wszystkie
zanotowały dwucyfrowe dodatnie stopy zwrotu:




Investor Nowych Technologii – wzrost o 38,66%.
Investor Akcji Spółek Wzrostowych – wzrost o 28,10%,
Investor Niemcy – wzrost o 24,10%.

Warto zwrócić uwagę, że Investors Nowych Technologii osiągnął w 2019 roku drugą najwyższą
stopę zwrotu spośród wszystkich krajowych funduszy inwestycyjnych.
Rynki wschodzące, które nie poddały się panice wywołanej silną przeceną akcji na Wall Street
w czwartym kwartale 2018 r., w minionym roku okazały się mniej odporne na gospodarcze
spowolnienie niż rynki rozwinięte. Choć ostatecznie dolarowy indeks emerging markets zyskał
ponad 15%, to jeszcze po pierwszych ośmiu miesiącach roku znajdował się zaledwie w punkcie
startu, a siła względna tych rynków do światowych indeksów spadła w sierpniu do najniższego
poziomu od 15 lat. Niejednoznaczną sytuację giełd akcji na rynkach wschodzących w ubiegłym
roku obrazują spore różnice w zachowaniu indeksów poszczególnych parkietów. Niektóre
odnotowały istotne straty, jak Chile (-10%) i Malezja (-6%). Inne jak Indonezja, czy Meksyk,
generalnie stanęły w miejscu. Było też jednak kilka giełd, których indeksy urosły o około 40%
(Rosja, Argentyna, Brazylia), o 50-proc. zysku na giełdzie w Atenach nawet nie wspominając.
Sytuacja na parkietach emerging markets znalazła bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach
produktów nastawionych na odwzorowanie koniunktury na poszczególnych rynkach.
Szczegółowe stopy zwrotu subfunduszy Investors inwestujących zagranicą przedstawiały się
następująco:







Investor Ameryka Łacińska – wzrost o 28,86%
Investor BRIC – wzrost o 23,04%
Investor Rosja – wzrost o 33,90%
Investor Turcja – wzrost o 8,78%
Investor Indie i Chiny – wzrost o 11,41%
Investor Akcji Rynków Wschodzących – wzrost o 14,12%

Na rynku obligacji miniony rok można podzielić na dwie części. Pierwsza połowa upłynęła pod
znakiem hossy na globalnym na rynku obligacji skarbowych napędzanej oczekiwanym
łagodzeniem polityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne na świecie. Wzrost cen
obligacji na w takich krajach jak USA czy Niemcy przełożył się na pozytywny sentyment
zarówno na krajowym rynku długu, jak również pozostałych rynkach wschodzących.
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W ostatnich miesiącach 2019 roku inwestorzy przestali tak mocno wierzyć w obniżki stóp
procentowych i ceny obligacji nieco spadły. Ostatecznie jednak miniony rok przyniósł zyski
większości inwestorów lokujących w instrumenty dłużne. Stopy zwrotu funduszy Investors:






Investor Obligacji Rynków Wchodzących Plus – wzrost o 3,79%,
Investor Obligacji Korporacyjnych – wzrost o 3,42%,
Investor Obligacji – wzrost o 3,47%,
Investor Oszczędnościowy – wzrost o 2,44%,
Investor Dochodowy – wzrost o 0,78%.

Ubiegły rok był przełomowy dla kursu złota. Po podejmowanych w ciągu ostatnich czterech lat
kilku nieudanych próbach wybicia powyżej 1350-1380USD/oz, w połowie czerwca 2019 r.
cenie kruszcu udało się ostatecznie pokonać ten kluczowy opór. Wydarzeniu temu towarzyszył
bardzo silny napływ na rynek nowego kapitału. Efektem sytuacji na zachowania kursu złota był
wzrost w 2019 r. wyceny Investor Gold Otwarty o 14,08%.
W 2019 roku podstawowe subfundusze Investors potwierdziły, efektywność i powtarzalność
wyników wypracowywanych przez zespół zarządzających Investors TFI. Oznacza to, że również
wyniki długoterminowe naszych najpopularniejszych subfunduszy są znacząco lepsze
od średniej rynkowej, pozwalając nam utrzymać pozycję wśród liderów krajowych firm
zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Potwierdziły to kolejne przyznane nam nagrody.
Investors TFI po raz kolejny zostało uznane za najlepszą krajową firmę zarządzającą
funduszami 2019 r. przez dziennik Rzeczpospolita i Analizy Online oraz zdobyło wyróżnienie
w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.
Szanowni Inwestorzy
przygotowując w marcu 2020 roku niniejszy list podsumowujący osiągnięcia 2019 roku
jesteśmy świadomi, że wydarzenia związane z epidemią koronawirusa wpłynęły znacząco
na rynki finansowe, obecne nastroje inwestorów i wyniki funduszy. Aktualnie koncentrujemy
się nad zapewnieniem sprawnego działania Towarzystwa i samych funduszy. Na naszej stronie
internetowej investors.pl znajdziecie Państwo bieżące komentarze do rozwoju wypadków na
rynkach finansowych.
Z poważaniem,
Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu

Beata Sax
Wiceprezes Zarządu
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Piotr Dziadek
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem załączone roczne połączone
sprawozdanie finansowe („sprawozdanie
finansowe”) Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (“Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Funduszu na dzień
31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

Niniejsza opinia jest spójna z naszym
sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
Audytu, które wydaliśmy z dniem 3 kwietnia
2020 r.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
połączonego sprawozdania finansowego
Funduszu, które zawiera:
 wprowadzenie;
 połączone zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.;
 połączony bilans na dzień
31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto.

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do

postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.), a także Rozporządzenia UE nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB
została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie

z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych
(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Funduszu zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie
o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.
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Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które
według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas naszego
badania sprawozdania finansowego
za bieżący okres. Obejmują one najbardziej
znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem. Do spraw tych

Kluczowa sprawa badania
Wycena składników lokat nienotowanych na
aktywnym rynku
Kwestia ta była przedmiotem naszej
szczególnej uwagi ze względu na fakt, że
osądy zastosowane przez Zarząd
Towarzystwa w kalkulacji wyceny składników
lokat nienotowanych na aktywnym rynku
mają istotny wpływ na sprawozdanie
finansowe. W szczególności dotyczy to
oceny wystąpienia przesłanek utraty wartości
oraz oszacowania wartości odzyskiwalnej
instrumentów dłużnych. Oszacowania
wykonywane przez Zarząd w tym obszarze
mogą być bardzo złożone, często wymagają
uwzględnienia danych nieobserwowalnych
na rynku oraz podjęcia decyzji w oparciu
o doświadczenie i wiedzę ekspercką, co
sprawia, że narażone są na ryzyko
zniekształcenia.
Połączone zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r. w sprawozdaniu
finansowym zawiera dane odnośnie wartości
wyceny składników lokat nienotowanych na
aktywnym rynku.

odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
sprawozdania finansowego jako całości oraz
przy formułowaniu naszej opinii oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje
ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami
ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat
tych spraw.

Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy

Uzyskaliśmy zrozumienie środowiska kontroli
wewnętrznej w obszarze wyceny składników
lokat nienotowanych na aktywnym rynku oraz
przeprowadziliśmy testy efektywności
wybranych kluczowych kontroli.
Oceniliśmy czy metody wyceny składników
lokat nienotowanych na aktywnym rynku
zastosowane przez Towarzystwo są zgodne
z wymogami Ustawy o rachunkowości.
Przeprowadziliśmy również procedury
weryfikacji wartości wyceny składników lokat
nienotowanych na aktywnym rynku.
Zastosowaliśmy profesjonalny osąd do
wyboru próby lokat nienotowanych na
aktywnym rynku w celu weryfikacji ich
wyceny. Podejmując tę decyzję, wzięliśmy
pod uwagę różne kryteria, między innymi
ryzyko utraty płynności emitentów
instrumentów dłużnych nienotowanych na
aktywnym rynku. Dla tak wybranej próby
lokat nienotowanych na aktywnym rynku
przetestowaliśmy założenia przyjęte w
oszacowaniu wyceny oraz wysokość odpisów
aktualizujących wartość lokat.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego Funduszu, które
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku z operacji
Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Funduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Funduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Funduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność
związana ze zdarzeniami lub warunkami,
które mogą poddawać w znaczącą
wątpliwość zdolność Funduszu do
kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię.
Nasze wnioski są oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Fundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
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Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że
przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz
komunikujemy wszystkie powiązania i inne
sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane
za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to
zastosowanie, informujemy o zastosowanych
zabezpieczeniach.

Spośród spraw komunikowanych Komitetowi
Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania
sprawozdania finansowego za bieżący okres
i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają
publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
kwestia nie powinna być komunikowana
w naszym sprawozdaniu, ponieważ można
byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne
konsekwencje przeważyłyby korzyści dla
interesu publicznego takiego ujawnienia.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie
z działalności Funduszu za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2019 r.
(„Sprawozdanie z działalności”) oraz list
towarzystwa będącego organem funduszu,
skierowany do uczestników funduszu
wymagany § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249
poz. 1859), zwane dalej razem “Innymi
informacjami”.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady
Nadzorczej
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie Innych informacji Funduszu
zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności Funduszu
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania
finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania
finansowego naszym obowiązkiem jest
przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to,
rozważenie czy są one istotnie niespójne ze

sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą
uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób
wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli,
na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy
istotne zniekształcenie Innych informacji,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym
obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
o biegłych rewidentach jest również wydanie
opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy
jest zgodne z informacjami zawartymi
w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie z działalności Funduszu
uzyskaliśmy przed datą niniejszego
sprawozdania z badania.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie
badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Funduszu:
 zostało sporządzone zgodnie z wymogami
art. 49 Ustawy o rachunkowości;
 jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy
o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej
podczas naszego badania nie stwierdziliśmy
w Sprawozdaniu z działalności Funduszu
istotnych zniekształceń.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Fundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).
Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności Funduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Oświadczenie na temat świadczenia usług
niebędących badaniem sprawozdania
finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przekonaniem oświadczamy, że usługi
niebędące badaniem sprawozdań
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz
Funduszu są zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem,
które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
o biegłych rewidentach.
W badanym okresie świadczyliśmy na rzecz
Funduszu usługę przeglądu sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do
30 czerwca 2019 r. oraz usługę atestacyjną
dotyczącą zgodności metod i zasad wyceny
aktywów Funduszu opisanych w prospekcie
informacyjnym z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą
przez Fundusz polityką inwestycyjną.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do
badania rocznego sprawozdania finansowego
Funduszu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
15 czerwca 2018 r. Sprawozdanie finansowe
Funduszu badamy nieprzerwanie począwszy
od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia
2018 r., to jest przez dwa kolejne lata.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:34:40 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
INVESTOR PARASOL
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZENIE

1. FUNDUSZ
W dniu 10 grudnia 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DFL/4033/25/13/07/VI/U/11-21/MG udzieliła zezwolenia na utworzenie DWS Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dniu 7 stycznia 2008 roku
pod numerem RFi 348 przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy,
Al. Solidarności 127. W dniu 11 marca 2011 roku na podstawie aktu notarialnego z dnia 11 marca 2011
roku Rep. A 473/2011 DWS Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny zmienił nazwę na Investor
Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny. Fundusz został utworzony na okres nieograniczony. Na
dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:
•

Investor Niemcy

•

Investor Ameryka Łacińska

•

Investor BRIC

•

Investor Gold Otwarty

•

Investor Dochodowy (do dnia 18 stycznia 2019 roku działający pod nazwą Investor Gotówkowy)

•

Investor Indie i Chiny

•

Investor Rosja

•

Investor Nowych Technologii

•

Investor Nieruchomości i Budownictwa

•

Investor Turcja

•

Investor Obligacji Korporacyjnych

•

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus

•

Investor Akcji Spółek Wzrostowych

•

Investor Bezpiecznego Wzrostu

•

Investor Akcji Rynków Wschodzących

2. INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH
Według stanu na dzień bilansowy w skład Funduszu wchodzi piętnaście Subfunduszy.
Investor Niemcy
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 6 października 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
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Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości Aktywów Netto
Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne: DWS Deutschland,
DWS Aktien Strategie Deutschland, DWS German Small/Mid Cap lub subfundusz zagraniczny German
Equities wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Deutsche Invest I. Subfundusz będzie
utrzymywał ekspozycję na rynek niemiecki poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej
na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze, a
także inwestowaniu w akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na tym rynku.
Pozostała część Aktywów Subfunduszu będzie lokowana zgodnie

z przepisami prawa i

postanowieniami Statutu Funduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków, a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Ameryka Łacińska
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 6 października 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości Aktywów Netto
Subfunduszu w jednostki uczestnictwa kategorii LC emitowane przez fundusz zagraniczny Deutsche
Invest I Latin American Equities. Subfundusz będzie utrzymywał ekspozycję na rynki państw
zaliczanych do krajów Ameryki Łacińskiej, w szczególności w Brazylii, Meksyku, Chile, Argentynie i Peru
poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa
emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze skupiające swoją aktywność inwestycyjną na
tych rynkach.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków, a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor BRIC
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 7 stycznia 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości Aktywów Netto w jednostki
uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities,
subfundusz Deutsche Invest I Brazilian Equties, fundusz zagraniczny DWS India, fundusz zagraniczny
DWS Russia, subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Chinese Equities, subfundusz zagraniczny
Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Latin
American Equities. Subfundusz będzie utrzymywał ekspozycję na rynki krajów rozwijających się,
głównie Brazylii, Rosji, Indiach i Chin poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na
inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące
ekspozycję na te rynki.
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Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Gold Otwarty
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 6 października 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości aktywów w jednostki
uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Gold and Precious Metals
Equities oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus.
Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (P-ETC) emitowane przez Source
Physical Markets plc. i w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold
ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Dochodowy
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 7 stycznia 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 80% Aktywów Netto w dłużne
papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie
przekracza jednego roku.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Indie i Chiny
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony w dniu 6 października 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny lokując do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w
jednostki uczestnictwa funduszu DWS India, subfunduszu Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap,
subfunduszu Deutsche Invest I Chinese Equities i subfunduszu Deutsche Invest I Top Asia. Subfundusz
będzie utrzymywał ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach poprzez
prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa
emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynek indyjski i chiński.
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Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Rosja
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 6 października 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości Aktywów Netto w jednostki
uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Russia oraz w akcje i papiery wartościowe
emitentów z rynku rosyjskiego. Całkowita wartość lokat w przedmioty lokat wymienione powyżej będzie
nie niższa niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Nowych Technologii
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 7 stycznia 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% i nie mniej niż 70% wartości Aktywów
Netto w akcje emitentów z sektora usług informatycznych i nowych technologii.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Nieruchomości i Budownictwa
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 7 stycznia 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości Aktywów Netto w jednostki
uczestnictwa subfunduszu Deutsche Invest PREEF Global Real Estate Securities oraz w akcje
emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Turcja
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 6 października 2008 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
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Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie do 100% wartości Aktywów Netto w jednostki
uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Turkei oraz w akcje i papiery wartościowe
tureckich emitentów. Całkowita wartość lokat w przedmioty lokat wymienione powyżej będzie nie niższa
niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Obligacji Korporacyjnych
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 16 marca 2015 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% Aktywów Netto w
nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których cel inwestycyjny i polityka
inwestycyjna będzie zakładała osiąganie wzrostu wartości aktywów poprzez lokowanie aktywów na
rynkach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych. Przez nieskarbowe instrumenty rynku
pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub
dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie lub banki centralne
państw należących do OECD.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 16 marca 2015 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% Aktywów Netto w
instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków
wschodzących jak również kraje zaliczane do rynków granicznych, instrumenty rynku pieniężnego i
dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową
działalność w tych krajach oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych
mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, których cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna zakłada osiąganie wzrostu wartości
aktywów poprzez lokowanie aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe
emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących jak również kraje zaliczane do rynków
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granicznych lub spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność w tych krajach .
Subfundusz będzie lokował Aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe
wskazane w zdaniu poprzednim, wyłącznie w przypadku, w którym te instrumenty rynku pieniężnego i
dłużne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym
rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach
zorganizowanych. Subfundusz będzie lokował Aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery
wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących jak również kraje zaliczane do
rynków granicznych lub spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność w tych
krajach również w przypadku, w którym warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie
wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa wyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest
zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie
tych papierów lub instrumentów. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład
dedykowanego tym rynkom indeksu MSCI Emerging Markets. Przez rynki graniczne rozumie się kraje
mniejsze, słabiej rozwinięte i mniej dostępne niż kraje zaliczane do rynków wschodzących, ale
posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, zaliczają się do nich kraje wchodzące w skład indeksu MSCI
Frontier Markets. Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu również w instrumenty rynku pieniężnego i
dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową
działalność w krajach wskazanych powyżej.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 16 marca 2015 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% Aktywów Netto w papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w instrumenty akcyjne, takie jak
akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, emitowane przez
podmioty będące spółkami wzrostowymi, za które uważa się spółki działające w branżach o
wyróżniających się perspektywach wzrostu lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów
oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, lub spółki generujące
zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.
Subfundusz będzie prowadził swoją działalność inwestycyjną głównie na rynku amerykańskim i
europejskim. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski jednostki samorządu
terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa
oraz w depozyty bankowe.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
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Investor Bezpiecznego Wzrostu
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 16 marca 2015 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 80% Aktywów Netto w dłużne
papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów
opartych o akcje, takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i instrumenty pochodne będzie zawierał się w
przedziale od 0% do 20% wartości aktywów netto Subfunduszu.
Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
Investor Akcji Rynków Wschodzących
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony 16 marca 2015 roku.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie nie mniej niż 70% Aktywów Netto w
instrumenty akcyjne, takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity
depozytowe, emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w
krajach zaliczanych do rynków wschodzących, jak również krajach zaliczanych do rynków granicznych
oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których
cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty akcyjne emitowane przez
podmioty mające siedzibę lub prowadzące podstawową działalność w krajach zaliczanych do rynków
wschodzących, jak również krajach zaliczanych do rynków granicznych lub zakłada odzwierciedlenie
zachowania indeksów akcyjnych dedykowanych tym krajom. Subfundusz będzie lokował Aktywa w
papiery wartościowe, określone powyżej, wyłącznie w przypadku, w którym te papiery wartościowe są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim,
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Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych. Przez
rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład dedykowanego tym rynkom indeksu MSCI
Emerging Markets. Przez rynki graniczne rozumie się kraje mniejsze, słabiej rozwinięte i mniej dostępne
niż kraje zaliczane do rynków wschodzących, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, zaliczają
się do nich kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Subfundusz będzie lokował
Aktywa w papiery wartościowe, wskazane powyżej również w przypadku, w którym warunki emisji lub
pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa wyżej,
oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym
po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.
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Szczegółowe zasady lokowania powierzonych środków a także kategorie lokat Subfunduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne zostały określone w Statucie Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego.
3. ORGAN FUNDUSZU – INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Firma: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Investors TFI S.A. zarejestrowane jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000227685.
4. OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY:
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku. Dane porównywalne obejmują okres roczny od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2019 roku.
Informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu Funduszu wykazane są w tys. złotych.
5. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
Połączone sprawozdanie Funduszu i jednostkowe sprawozdania Subfunduszy zostały sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie
krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zgodnie z art. 40 pkt 2 ust.1 Statutu Funduszu Investor Parasol SFIO, Towarzystwo może podjąć
decyzje o likwidacji Subfunduszu w przypadku spadku wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej 30
milionów złotych lub odpowiednio, w przypadku utrzymywania się wartości aktywów netto Subfunduszu
poniżej 30 milionów złotych przez okres przekraczający 3 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności
przez Subfundusz.
Na dzień sprawozdawczy wartość aktywów netto subfunduszy: Investor Niemcy, Investor Ameryka
Łacińska, Investor BRIC, Investor Indie i Chiny, Investor Rosja, Investor Nieruchomości i Budownictwa,
Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus, Investor Akcji Spółek
Wzrostowych, Investor Akcji Rynków Wschodzących była poniżej 30 milionów złotych. Intencją
Towarzystwa jest rozwijanie działalności Subfunduszu. Zdaniem Zarządu Towarzystwa nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu w dającej się
przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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6. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Firmą audytorską, która przeprowadziła badanie prezentowanego sprawozdania finansowego Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres kończący się 31 grudnia 2019
roku jest PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., ul.
Polna 11, 00-633 Warszawa.
7. KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Fundusz Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w ramach subfunduszy zbywa
jednostki kategorii A, I i P.
Investor Niemcy
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3 % średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Ameryka Łacińska
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
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manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor BRIC
Subfundusz zbywa jednostki kategorii A, I i P.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Subfundusz osobom, które zawarły z
Subfunduszem umowę o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa I są zbywane wyłącznie
za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeśli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo
pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż
3% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa
kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata
manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty
karnej określonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12
miesięcy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5 % wypłacanych środków.
Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach, których środki są
gromadzone w Subfunduszu, przy czym jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Subfunduszem i pracodawcą to
przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż 2,1% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa
kategorii P nie jest pobiera żadna opłata.
Investor Gold Otwarty
Subfundusz zbywa jednostki kategorii A, I i P.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
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wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane przez Subfundusz osobom, które zawarły z
Subfunduszem umowę o prowadzenie IKE, przy czym jednostki uczestnictwa I są zbywane wyłącznie
za wpłaty dokonywane w ramach IKE, jeśli umowa o prowadzenie IKE to przewiduje. Towarzystwo
pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż
3% średniej wartości aktywów netto danego Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa
kategorii I w skali roku. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii I może być pobrana opłata
manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii I. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie jest pobierana żadna opłata, za wyjątkiem opłaty
karnej określonej w Regulaminie IKE za zerwanie Umowy o prowadzenie IKE przed upływem 12
miesięcy od daty jej zawarcia. Opłata karna nie może być wyższa niż 5 % wypłacanych środków.
Jednostki Uczestnictwa kategorii P są zbywane uczestnikom PPE i ZPSO, w ramach, których środki są
gromadzone w Subfunduszu, przy czym jednostki uczestnictwa kategorii P są zbywane wyłącznie za
wpłaty dokonywane w ramach PPE i ZPSO, jeżeli umowa pomiędzy Subfunduszem i pracodawcą to
przewiduje. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż 2,1% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu przypadającej na
Jednostki Uczestnictwa kategorii P w skali roku. Przy zbyciu i odkupieniu Jednostek Uczestnictwa
kategorii P nie jest pobiera żadna opłata.
Investor Dochodowy
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
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takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Indie i Chiny
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Rosja
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Nowych Technologii
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
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mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Nieruchomości i Budownictwa
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Turcja
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
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systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia

opłaty

manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Obligacji Korporacyjnych
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 0,5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
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Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia

opłaty

manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Bezpiecznego Wzrostu
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1,5% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Investor Akcji Rynków Wschodzących
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A.
Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zarówno krajowym jak i zagranicznym, które
mogą zawierać umowy. Towarzystwo pobiera z tytułu zarządzania i reprezentacji Subfunduszu
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu
przypadającej na Jednostki kategorii A w skali roku. Subfundusz może wypłacać Uczestnikom
Subfunduszu posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii A świadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IV art. 17 Statutu Funduszu. Przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A może być
pobrana opłata manipulacyjna w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

kategorii A. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej nie ma zastosowania do opłaty
manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach planów
systematycznego inwestowania, prowadzonych zgodnie z Rozdziałem VI art. 24a Statutu Funduszu. W
takim przypadku maksymalną stawkę opłaty manipulacyjnej lub sposób wyliczenia opłaty
manipulacyjnej określa regulamin produktowy danego planu systematycznego oszczędzania. Przy
odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
8. MAKSYMALNY

POZIOM

WYNAGRODZENIA

ZA

ZARZĄDZANIE

FUNDUSZAMI

INWESTYCYJNYMI OTWARTYMI BĘDĄCYMI PRZEDMIOTEM LOKAT FUNDUSZU PARASOL
Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi będącymi
przedmiotem lokat Funduszu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty została
opisana w informacji dodatkowej do jednostkowych sprawozdań każdego z Subfunduszy.

9. INNE INFORMACJE
W związku z koniecznością dostosowania działalności do przepisów Rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących
prowadzenia

działalności,

depozytariuszy,

dźwigni

finansowej,

przejrzystości

i

nadzoru

(„Rozporządzenie”), w zakresie ekspozycji AFI (zastępującej dotychczas stosowaną miarę całkowitej
ekspozycji), od dnia 4 grudnia 2016 r. do pomiaru ekspozycji AFI Fundusz stosuje metodę
zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia oraz metodę brutto określoną w art. 7
Rozporządzenia.
Fundusz jest zwolniony z podatku z dochodowego od osób prawnych art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT
(Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.)
Zastosowane kursy walut NBP, po jakich przeliczone zostały aktywa na dzień 31 grudnia 2019 roku,
wynoszą:

Kod waluty

Kurs średni NBP

CHF

3,9213

DKK

0,5700

EUR

4,2585

SEK

0,4730

TRY

0,6380

USD

3,7977
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Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi
zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla

Investor Parasol

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:

-

Investor BRIC,

-

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa,

-

Investor Nowych Technologii,

-

Investor Dochodowy,

-

Investor Gold Otwarty,

-

Investor Niemcy,

-

Investor Rosja,

-

Investor Turcja,

-

Investor Indie i Chiny,

-

Investor Ameryka Łacińska,

-

Investor Obligacji Korporacyjnych,

-

Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus,

-

Investor Akcji Spółek Wzrostowych,

-

Investor Bezpiecznego Wzrostu,

-

Investor Akcji Rynków Wschodzących,

(zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości
aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności
aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz
pożytków z tych aktywów przedstawione w:


połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,



jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1
stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 1.744.449.384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.db.com/poland

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek Popiołek – Prokurent

Agata Alicka – Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego: 1.744.449.384 zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 222B USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI DLA UCZESTNIKÓW
DLA UCZESTNIKÓW INVESTOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO.
a) Informacja o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich
niepłynnością:
Fundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością.
b) Informacja o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością:
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania płynnością
z polityką umarzania jednostek uczestnictwa Subfunduszy.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany Polityki Rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Otwartych,
Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i PPK Specjalistycznych Funduszu Inwestycyjnych
Otwartych. Dotychczasowa treść wymagała wyszczególnienia ujmowanego w księgach operacji SBB/BSB na
przełomie okresów odsetkowych, kiedy to dokonuje się operacji sprzedaży bądź kupna praw do odsetek. W związku
z intensyfikacją transakcji SBB/BSB dotychczasowy zapis był zbyt ogólny i wymagał doprecyzowania. Zmiany,
o których mowa, weszły w żydzie z dniem 01 stycznia 2020 r.
c) Informacja o aktualnym profilu ryzyka Funduszu oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych
przez podmiot zarządzający:

Subfundusz Investor BRIC - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
6
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością.
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynki
krajów rozwĳających się, głównie: Brazylii, Rosji, Indii i Chin.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty finansowe denominowane
w walucie obcej. Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Fundusz będzie dążył do ograniczenia
ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na potencjalnie
ograniczony zakres inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka
kredytowego Subfunduszu są zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych. Ryzyko
kontrahenta wynika głównie z transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Umiarkowane

Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa kilku funduszy zagranicznych z ekspozycją na różnych rynkach.
Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Nieruchomości
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
5
Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: głównie
w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities.
Koncentracja na sektorze nieruchomości i budownictwa, podwyższone ryzyko związane z cyklicznością na
rynku nieruchomości.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty finansowe denominowane
w walucie obcej. Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Fundusz będzie dążył do ograniczenia
ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie/umiarkowane
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych. Ryzyko kontrahenta wynika głownie z
transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Wysokie
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego z koncentracją ekspozycji na
rynku nieruchomości.

Subfundusz Investor Nowych Technologii - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Akcji
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
6
Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje
emitentów z sektora usług informatycznych i nowych technologii. Koncentracja na sektorze usług
informatycznych i nowych technologii. Podwyższone ryzyko związane z koncentracją aktywów w jednym
sektorze.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).

Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (gł. akcje). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe.
Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów
zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie/umiarkowane
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych. Ryzyko kontrahenta wynika wyłącznie
z transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Wysokie
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w akcje o różnym stopniu płynności z koncentracją ekspozycji w sektorze usług
informatycznych i nowych technologii.

Subfundusz Investor Dochodowy - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Oszczędnościowe
2
Niskie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Niskie/Umiarkowane
Subfundusz lokuje powierzone środki w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się potencjalnie niską
lub umiarkowaną zmiennością: głównie obligacje Skarbu Państwa, których termin wykupu lub okres odsetkowy
(zmiany oprocentowania) nie przekracza jednego roku.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie/Umarkowane
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku
pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
Ryzyko walutowe
Brak
Aktywa Subfunduszu są denominowane w polskich złotych - brak ryzyka walutowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie/Umiarkowane
finansowej
Subfundusz może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako
zabezpieczenie w ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo).Subfundusz nie stosuje
dźwigni finansowej z wykorzystaniem wyżej wymienionych instrumentów w istotnej skali.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych i koncentrację na inwestycjach w obligacje
skarbowe o niskim poziomie ryzyka kredytowego.
Ryzyko płynności
Niskie
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu fakt, iż Subfundusz lokuje powierzone środki w dłużne
papiery wartościowe (obligacje Skarbu Państwa) charakteryzujące się potencjalnie bardzo wysoką płynnością.

Subfundusz Investor Gold Otwarty - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Surowcowe
5
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w jednostki i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
oparte na cenie złota i akcji związanych z wydobyciem metali szlachetnych, głównie złota, charakteryzujące się
potencjalnie wysoką zmiennością. Podwyższone ryzyko związane z koncentracją aktywów na rynku złota i
cyklicznością związaną z tym rynkiem.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (gł. akcje). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe.
Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów
zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych Ryzyko kontrahenta wynika wyłącznie z
transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu fakt, iż Subfundusz lokuje powierzone środki w jednostki
i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, oparte na cenie złota i akcji związanych z
wydobyciem metali szlachetnych, głównie złota, charakteryzujące się potencjalnie wysoką płynnością. .
Subfundusz Investor Niemcy - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
6
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością.
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynek
niemiecki.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Średnie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Fundusz będzie dążył do ograniczenia
ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie/umiarkowane
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych. Ryzyko kontrahenta wynika wyłącznie
z transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Umiarkowane
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa kilku funduszy zagranicznych lecz z koncentracją ekspozycji na
jednym rynku (niemieckim).
Subfundusz Investor Rosja - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
6
Bardzo wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością.
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz DWS Russia oraz w akcje i papiery
wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (gł. w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia
ryzyka walutowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz nie stosuje
zabezpieczenia ryzyka walutowego i nie zawiera efektywnie transakcji na instrumentach pochodnych w celu
zabezpieczenia tego ryzyka.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych
Ryzyko płynności
Bardzo wysokie
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu fakt, iż

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego z koncentracją ekspozycji na
rynku rosyjskim (dodatkowo podwyższone ryzyko sytuacji politycznej).
Subfundusz Investor Turcja - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
7
Bardzo wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością.
Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Turkei, tytuły
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów tureckich.
Koncentracja na regionie Turcji.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (gł. w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne oraz akcje emitentów zagranicznych). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko
walutowe. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia ryzyka walutowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz nie stosuje
zabezpieczenia ryzyka walutowego i nie zawiera efektywnie transakcji na instrumentach pochodnych w celu
zabezpieczenia tego ryzyka.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych.
Ryzyko płynności
Bardzo Wysokie
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w różne rodzaje aktywów z koncentracją ekspozycji na rynku tureckim (podwyższone
ryzyko sytuacji politycznej).
Subfundusz Investor Indie i Chiny - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
6
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością.
Subfundusz inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne z ekspozycją
na rynki Indii i Chin.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie

W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty finansowe denominowane
w walucie obcej. Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Subfundusz nie stosuje
zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz nie stosuje
zabezpieczenia ryzyka walutowego i nie zawiera efektywnie transakcji na instrumentach pochodnych w celu
zabezpieczenia tego ryzyka.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych
Ryzyko płynności
Umiarkowane
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w jednostki i tytuły uczestnictwa kilku funduszy zagranicznych.
Subfundusz Investor Ameryka Łacińska - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
6
Bardzo wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością.
Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Latin
American Equities z koncentracją ekspozycji na rynku Ameryki Łacińskiej.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty finansowe denominowane
w walucie obcej. Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Subfundusz nie stosuje
zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych..
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz nie stosuje
zabezpieczenia ryzyka walutowego i nie zawiera efektywnie transakcji na instrumentach pochodnych w celu
zabezpieczenia tego ryzyka.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych.
Ryzyko płynności
Bardzo Wysokie
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu fakt, iż

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego z koncentracją ekspozycji na
w regionie Ameryki Łacińskiej (podwyższone ryzyko sytuacji politycznej).

Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Obligacji
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
2
Ogólny poziom ryzyka
Umiarkowane
Ryzyko zmian cen instrumentów
Umiarkowane/Średnie
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe (obligacje
korporacyjne) oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych oparte na dłużnych papierach wartościowych charakteryzujące się potencjalnie umiarkowaną
zmiennością.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu (kuponie)
i umiarkowanym ryzyku stopy procentowej oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte na
obligacjach o potencjalnie wysokim ryzyku stopy procentowe (wysoki poziom duracji określającej czas trwania
obligacji znajdujących się w portfelach funduszy zagranicznych a tym samym podwyższony poziom ryzyka
stopy procentowej).
Ryzyko walutowe
Niskie/Umiarkowane
Fundusz może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej. Aktywa
Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego
Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w
stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Średnie/Wysokie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu na znaczący zakres
inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne.
Ryzyko płynności
Średnie
W przypadku Subfunduszu ryzyko średnie ze względu fakt, iż Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w
obligacje korporacyjne o zróżnicowanym stopniu płynności oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte na obligacjach (o stosunkowo wysokiej płynności).
Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Obligacji
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
3
Ogólny poziom ryzyka
Średnie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Średnie
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje i spółki
krajów zaliczanych do rynków wschodzących i rynków granicznych, jak również w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujące na tych rynkach
charakteryzujące się potencjalnie średnią zmiennością.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie/wysokie

Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe i tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych obligacji o dłuższych okresach odsetkowych (zmiany oprocentowanai) i podwyższonym ryzyku
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej.
Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka
walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty
polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie/Umiarkowane
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres bezpośrednich inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne. Ryzyko kontrahenta wynika wyłącznie
z transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Niskie
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu fakt, iż podstawę lokat Subfunduszu stanowią tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz obligacje skarbowe o potencjalnie wysokiej płynności.

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Akcji
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
6
Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje
emitentów będących spółkami wzrostowymi głównie na rynkach Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (gł. akcje). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe.
Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów
zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu na ograniczony zakres
inwestycji w zakresie obligacji nieskarbowych/korporacyjnych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są
zasadniczo wyłącznie środki utrzymywane na rachunkach bankowych. Ryzyko kontrahenta wynika wyłącznie
z transakcji OTC dotyczących terminowych kontraktów walutowych.

Ryzyko płynności
Średnie
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko podwyższone ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje w akcje o różnym stopniu płynności.

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ochrony Kapitału
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
2
Ogólny poziom ryzyka
Niskie/Umiarkowane
Ryzyko zmian cen instrumentów
Umiarkowane
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w obligacje skarbowe oraz nieskarbowe dłużne papiery
wartościowe charakteryzujące się potencjalnie umiarkowaną zmiennością.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Umiarkowane
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej oraz
obligacje korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu (kuponie) i niskim ryzyku stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Fundusz może inwestować jedynie niewielką część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w
walucie obcej. Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie
mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Średnie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Subfundusz może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako
zabezpieczenie w ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo). Subfundusz
wykorzystuje aktywnie sell-buy-back i buy-sell back i stosuje dźwignię finansową o istotnej skali.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Średnie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane, mimo znaczącego zakresu
inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne, ze względu na koncentrację inwestycji na obligacjach
skarbowych oraz obligacjach korporacyjnych emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa o
ugruntowanym standingu finansowym.
Ryzyko płynności
Niskie
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu fakt, iż Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w
obligacje skarbowe o wysokiej płynności, obligacje komunalne/samorządowe, papiery dłużne banków, listy
zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne.
Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Akcji
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
5
Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje powierzone środki w aktywa charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje
emitentów krajów zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujące na rynkach wschodzących.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w obligacje skarbowe RP oraz obligacje korporacyjne
(stało i zmiennokuponowe).

Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w instrumenty
finansowe denominowane w walucie obcej (gł. akcje). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe.
Fundusz będzie dążył do ograniczenia ryzyka walutowego Subfunduszu przez stosowanie mechanizmów
zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Niskie
finansowej
Fundusz może, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania
portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zasadniczo instrumenty pochodne
stosowane są wyłącznie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Funduszu lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na
instrumentach finansowych. Źródłem ryzyka kredytowego Subfunduszu są zasadniczo wyłącznie środki
utrzymywane na rachunkach bankowych. Ryzyko kontrahenta wynika wyłącznie z transakcji OTC dotyczących
terminowych kontraktów walutowych.
Ryzyko płynności
Umiarkowane
Istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi
bez znaczącego wpływu na ich cenę. W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu fakt, iż
Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o
wysokiej płynności.

System zarządzania ryzykiem:
Towarzystwo posiada stałą funkcję zarządzania ryzykiem, funkcjonalnie i hierarchicznie oddzieloną od jednostek
operacyjnych Towarzystwa. Zarządzanie ryzykiem odbywa się zgodnie ze spójnym, jednolitym dla wszystkich
zarządzanych funduszy i subfunduszy procesem, w oparciu o zasady określone w wewnętrznych procedurach
zarządzania ryzykiem. Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje procedury niezbędne do umożliwienia dokonania
dla każdego zarządzanego funduszu i subfunduszu oceny narażenia tego funduszu/subfunduszu na wszelkie
ryzyka, które mogą być dla danego funduszu/subfunduszu istotne.
W Towarzystwie funkcjonują ilościowe i jakościowe wewnętrzne limity ryzyka dla każdego zarządzanego
funduszu/subfunduszu, obejmujące przynajmniej następujące rodzaje ryzyka:
a) ryzyko rynkowe;
b) ryzyko kredytowe;
c) ryzyko utraty płynności;
d) ryzyko kontrahenta;
e) ryzyko operacyjne.
W ramach regularnego przeglądu systemu zarządzania ryzykiem zapewnia się zgodność limitów wewnętrznych z
przyjętymi przez Towarzystwo zasadami zarządzania ryzykiem i strategią inwestycyjną obowiązującą dla
poszczególnych funduszy i subfunduszy. System zarządzania ryzykiem zapewnia aby aktualny poziom ryzyka
każdego zarządzanego funduszu/subfunduszu był zgodny z ustalonymi limitami ryzyka, oraz zapewnia
funkcjonowanie odpowiednich systemów i procedur zarządzania płynnością dla każdego zarządzanego
funduszu/subfunduszu.
d) Informacja o maksymalnym poziomie dźwigni finansowej, oraz prawie do ponownego wykorzystania
zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI:
Określony przez ekspozycję AFI maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI, wyrażony jako wartość procentowa
ekspozycji AFI (obliczanej zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.) w stosunku do wartości aktywów netto Funduszu nie może w
żadnym momencie przekraczać 200% wartości aktywów netto Funduszu.

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w wysokości maksymalnego poziomu dźwigni obliczanej
zgodnie z metodą zaangażowania.
Towarzystwo dokonuje codziennego pomiaru ryzyka subfunduszu poprzez obliczanie ekspozycji AFI metodą
zaangażowania.
e) Informacja o wysokości dźwigni finansowej stosowanej przez Subfundusze (jako % Wartości Aktywów
Netto):
Subfundusz Investor BRIC:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
100,07%
103,34%
101,19%

Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
101,10%
99,97%
99,49%

Subfundusz Investor Nowych Technologii:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
106,45%
100,45%
99,60%

Subfundusz Investor Dochodowy:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
105,19%
100,13%
100,00%

Subfundusz Investor Gold Otwarty:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
102,55%
100,28%
99,51%

Subfundusz Investor Niemcy:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

Subfundusz Investor Rosja:

200%
102,47%
100,02%
99,57%

Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
100,00%
100,00%
100,00%

Subfundusz Investor Turcja:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
101,82%
100,01%
100,00%

Subfundusz Investor Indie i Chiny:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
100,00%
100,00%
100,00%

Subfundusz Investor Ameryka Łacińska:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
100,00%
100,00%
100,00%

Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
101,67%
100,11%
99,66%

Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
123,05%
100,29%
99,92%

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
103,63%
100,29%
99,69%

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym

200%
187,98%

Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

143,17%
146,41%

Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019 r.

200%
105,58%
100,07%
99,63%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
1.

ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM OCENA
UZYSKIWANYCH EFEKTÓW:

1)

Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

Rok 2019 pod wieloma względami okazał się przeciwieństwem 2018 roku, szczególnie biorąc pod uwagę stopy
zwrotu z różnych klas aktywów. Generalnie, w 2019 roku inwestorzy mogli zarobić prawie „wszędzie i na wszystkim”
od miedzi, ropy i złota, przez obligacje korporacyjne i skarbowe, po akcje przedsiębiorstw na rynkach
wschodzących, w Europie i USA. Rok wcześniej na tych wszystkich klasach aktywów odnotowywano straty, jedynie
gotówka obroniła wartość w 2018 roku. W 2018 roku, czwarty kwartał zniwelował (z naddatkiem) wcześniejsze
dokonania hossy, brutalnie strącając główne indeksy ze z trudem zdobytych szczytów (indeks S&P500 stracił ponad
13% czyli najwięcej od 2008 roku). W ubiegłym roku ostatnie trzy miesiące okazały się najlepszą końcówką roku
od 2013 roku (+8.5%), stanowiąc ukoronowanie całorocznej hossy. W rezultacie, pod koniec grudnia 2018 roku
indeks S&P500 znalazł się o 10% poniżej swojej 200-sesyjnej średniej, a dziś znalazł się o 10% powyżej niej,
co w obu przypadkach jest poziomem historycznie niemal ekstremalnym.
Jednak największą rozbieżność pomiędzy końcówką ostatnich dwóch lat można dostrzec porównując poziom
wykupienia/wyprzedania rynku oraz skalę optymizmu lub pesymizmu panującego wśród inwestorów. Po wigilijnej
sesji z 2018 roku gdy rynek podczas gwałtownej wyprzedaży ustanawiał dno trzymiesięcznej korekty, wszelkie
wskaźniki rynkowego sentymentu świadczyły o szerzących się wszem i wobec panicznych nastrojach. Rok później
po strachu nie ma nawet śladu, a wśród inwestorów zapanowała niemal euforia, widziana poprzednio podczas
szturmu na szczyty w styczniu 2018 roku.
Polska giełda, w 2019 roku, zapewne rozczarowała swoją względną słabością (wobec i tak relatywnie słabych
rynków wschodzących), ale raczej nie zaskoczyła tym inwestorów, którzy przestali liczyć na to, że bezapelacyjna
siła naszej gospodarki z ostatnich lat przełoży się na zdrową (szeroką) hossę na krajowym parkiecie. Na utrzymanie
wartości indeksu WIG w ubiegłym roku na niezmienionym poziomie zapracowały spadki indeksu WIG20 (-5,5%),
stabilizacja na średnich spółkach z indeksu mWIGu oraz siła małych spółek (indeks swig80 urósł o 14%).
Co ciekawe, kolejność tych indeksów według stopy zwrotu była odwrotnością 2018 roku. Należy jednak podkreślić,
że śladowa zmiana głównego indeksu polskiej giełdy, w ubiegłym roku, nie oznaczała braku wewnętrznej
zmienności, wręcz przeciwnie, warszawski parkiet pokazał sporą niejednorodność, premiującą selekcyjne i aktywne
podejście do inwestycji. W ramach samego indeksu WIG20, były, zarówno spółki notujące spore zniżki, jak JSW
(prawie -70%) , jak i gigantyczne zwyżki kursów, jak w przypadku CD Projekt (wzrost o prawie 100%). Słabość
sektora bankowego (Alior – 46%, Santander – 15%) , związaną z kolejną odsłoną problemów wokół kredytów
walutowych, można było przeciwstawić zaskakującej sile sektora telekomunikacyjnego (Orange +50%, Play +65%),
korzystającego z zapowiedzi zakończenia wyniszczającej branżę wojny cenowej. Ostatnie dwa miesiące ubiegłego
roku to spora zmiana, zarówno w globalnym sentymencie do rynków akcji i gospodarki, szczególnie w odniesieniu
do rynków wschodzących, jak i w nastroju panującym wokół warszawskiego parkietu. Siła indeksów małych

i średnich spółek w końcówce 2019 roku oraz równoległy start programu PPK, wywołały falę optymizmu jakiego
trudno było szukać w minionych dwóch latach wśród uczestników polskiego rynku akcji.
Rynki wschodzące w 2019 roku, okazały się mniej odporne na gospodarcze spowolnienie i rynkowe obawy
inwestorów niż rynki rozwinięte. Choć ostatecznie dolarowy indeks rynków wschodzących zyskał ponad 15%
to po pierwszych ośmiu miesiącach roku znalazł się zaledwie w punkcie startu, a siła względna tych rynków
do światowych indeksów spadła, w sierpniu, do najniższego poziomu od 15 lat. Niejednoznaczną sytuację rynków
akcji na rynkach wschodzących w ubiegłym roku podkreśla spore zróżnicowanie wyników na poszczególnych
giełdach. Niektóre odnotowały istotne straty, jak Chile (-10%) i Malezja (-6%), inne generalnie stanęły w miejscu,
jak Polska, Indonezja, czy Meksyk, ale było też kilka takich, które urosły o około 40% (Rosja, Argentyna, Brazylia)
o 50% zysku na giełdzie w Atenach nawet nie wspominając. Na dość ostrożne spojrzenie inwestorów na rynki
wschodzące w 2019 roku wpływały niewątpliwie, rozprzestrzeniające się po całym świecie protesty antyrządowe,
które ogarnęły zarówno Iran , Irak, czy Liban, jak i Chile, Kolumbię, Ekwador, Boliwię oraz Hongkong. Ostatecznie
jednak nie wywołały one większych reperkusji na rynkach, których indeksy pokazały siłę nie wykorzystując
nadarzającego się pretekstu do zmiany trendu. Świetnie to widać na przykładzie Argentyny, której indeks tąpnął
o prawie 50% w drugiej połowie sierpnia na wieść o potencjalnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich
socjalistycznego kandydata, ale dziś gdy Prezydent Alberto Fernandez zaczął sprawować swój urząd indeks Merval
odrobił już praktycznie całe straty. Nastawienie inwestorów względem emerging markets zmieniało się w ubiegłym
roku jak w kalejdoskopie. Od ekscytacji i silnych napływów w pierwszym kwartale, przez trwającą ponad pół roku
ucieczkę, zarówno zarządzających funduszami, jak i ich klientów, po mini euforię w ostatnich tygodniach roku.
Ubiegły rok można uznać za udany dla wielu europejskich parkietów, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę
przemysłowego spowolnienia jakie trwa, na Starym Kontynencie, nieprzerwanie od dwóch lat. Większość indeksów
radziła sobie równie dobrze jak rynki akcji na Wall Street rosnąc od 20 do 30%. Indeks paryskiej giełdy zdołał zbliżyć
się do szczytu z 2007 roku, natomiast niemiecki DAX flirtuje właśnie z rekordem ze stycznia 2018 roku. Z kolei,
gwiazdą na skalę światową okazała się giełda w Atenach, której ubiegłoroczny wzrost indeksu przekroczył 50%
(szkoda tylko, że jest już zaliczana do rynków wschodzących). Wzrostom na głównych parkietach Europy nie
przeszkadzało, ani to, że jeszcze dwa miesiące temu niemiecka gospodarka ocierała się o techniczną recesję
(w 3 kwartale 2016 roku wzrost PKB sięgał 2.1% r/r, w 3 kw. 2019 jedynie 0.5%), ani to, że obniżające się przez
cały rok prognozy dla francuskiego PKB na 2020 rok praktycznie się nie zmieniły (w przeciwieństwie do szybko
poprawiających się prognoz na 2017 rok w trakcie poprzedniego, cyklicznego rajdu giełdowych byków pod koniec
2016 roku). Negatywnych skutków na paryskiej giełdzie nie wywołała też kolejna fala protestów społecznych
związanych z planami wprowadzenia reformy emerytalnej przez Prezydenta Macrona. Co ciekawe, przez
większość 2019 roku, inwestorzy byli sceptycznie nastawieni do wzrostów na europejskich giełdach, wyprzedając
fundusze inwestycyjne dedykowane na te rynki w tempie niewidzianym od lat (ponad 100 mld usd). Sami
zarządzający również utrzymywali znaczące niedoważenie akcji ze strefy euro w portfelach. Wszystko zmieniło się
w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku, kiedy inwestorzy przepuścili szturm na giełdy w Europie, po tym jak
na Wall Street świętowano ustanowienie nowych rekordów hossy.
Na rynku obligacji mieliśmy do czynienia z silnymi spadkami rentowności papierów skarbowych napędzanymi
oczekiwaniami odnośnie łagodzenia polityki pieniężnej przez najważniejsze banki centralne na świecie.
Oczekiwania te zostały odzwierciedlone w podejmowanych przez FED i EBC decyzjach (cięcia stóp, wznowienia
programu skupu obligacji). Wzrost cen obligacji bazowych wspierał zwyżkę również na krajowym rynku długu. Popyt
wspierany był dodatkowo czynnikami lokalnymi, takimi jak wysoki poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb
pożyczkowych Skarbu Państwa, niewielki deficyt budżetowy planowany w przyszłym roku, jak również łagodny

przekaz ze strony Rady Polityki Pieniężnej, marginalizującej znaczenie ostatniego wzrostu inflacji powyżej celu
NBP.
Zapoczątkowana w czwartym kwartale 2018 hossa na rynku złota była kontynuowana przez cały 2019 rok.
Otoczenie dla rynku złota (łagodne polityka największych banków centralnych, niskie i spadające realne stopy
procentowe) można uznać za sprzyjające. W konsekwencji ceny złota notowane w dolarze urosły o ponad 18%.
Przez większą część roku złoto wspierane było przez napływ kapitału spekulacyjnego. Czwarty kwartał 2019 stał
pod znakiem korekty po mocnych wzrostach, które wcześniej wyniosły kurs złota powyżej kluczowych oporów
w strefie 1360-1380 USD/oz. Mimo dużego zaangażowania kapitału spekulacyjnego po długiej stronie rynku, miała
ona płaski przebieg i zatrzymała się na poziomie 1450USD/oz, czyli dużo powyżej wsparcia. Dowodzi to siły rynku
wynikającej, jak można przypuszczać, z popytu ze strony długoterminowych graczy, którzy czekali na wyraźny
sygnał techniczny potwierdzający odwrócenie trendu. Jak dotąd wysoki udział managed money w długich pozycjach
netto na rynku COMEX miał głównie ten skutek, że zniechęcał kapitał czekający na możliwość kupna złota
po atrakcyjnej cenie wizją, wydawałoby się, nieuchronnej silnej korekty. W międzyczasie złoto pokonywało kolejne
przeszkody, a jedyna dłuższa korekta w ostatnim kwartale 2019 r. nie dostarczyła łatwego łupu łowcom cenowych
okazji. W ostatnim kwartale 2019 r. o około 20 punktów bazowych wzrosły oczekiwania inflacyjne w USA
na następne 10 lat, podobnie jak rentowności 10-letnich obligacji. Alternatywny koszt kupna i trzymania złota
nie zmienił się więc istotnie i wynosi ok 0,1% rocznie.
2)

Informacja o przewidywanym rozwoju Funduszu:

Fundusz będzie kontynuował działalność inwestycyjną zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie dla
poszczególnych Subfunduszy.
Na działalność operacyjną Funduszu wpływ mogą mieć znaczne zmiany zachodzące na rynkach, na których
inwestuje Fundusz, mające wpływ na ceny instrumentów, w które Fundusz inwestuje, lub bezpośrednio na sam
Fundusz, wśród których można wymienić:
a) zmiany regulacji prawnych, w szczególności zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy
inwestycyjnych oraz zmiany regulacji podatkowych,
b) znaczne zmiany światowej i krajowej sytuacji gospodarczej, w tym sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji
na rynkach towarowych,
c) znaczne zmiany polityki gospodarczej lub monetarnej w krajach, w których inwestuje Fundusz,
d) znaczne zmiany sytuacji podmiotów/spółek, w których instrumenty Fundusz inwestuje znaczną część aktywów.
Na przyszłą sytuację Funduszu największy wpływ będzie miała koniunktura na krajowym i zagranicznych rynkach
kapitałowych.
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące nowego koronawirusa COVID-19. W
pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ na globalną
gospodarkę i rynki finansowe nabrał dynamiki. W ocenie Towarzystwa wydarzenia, jakie w lutym i marcu 2020 roku
miały miejsce na rynkach finansowych wpłynął negatywnie na przyszłe wyniki finansowe Funduszu. Skala
pogorszenia uzależniona jest od czasu, jaki upłynie do opanowania pandemii.
Na podstawie informacji dostępnych na dzień publikacji niniejszego raportu Towarzystwo przyjęło scenariusz
zakładający, że rozprzestrzenianie się epidemii zostanie powstrzymane w ciągu kilku tygodni. Główną
konsekwencją walki z koronawirusem będzie trwająca kilka miesięcy zapaść w globalnej gospodarce, natomiast
druga połowa roku będzie stała pod znakiem odrabiania strat. Pandemia koronawirusa jest szokiem zewnętrznym,
a gospodarki są (i jeszcze przez jakiś czas będą) w stanie „śpiączki” wprowadzonej w gruncie rzeczy decyzją władz
poszczególnych krajów. Rządy i banki wydają się wykazywać dużą determinacją do stworzenia warunków, by firmy
i konsumenci mogli w miarę normalnie funkcjonować po ich „wybudzeniu”. Z tego względu relatywnie szybkie
opanowanie pandemii powinno pozwolić na stopniowe przywracanie globalnej gospodarki w drugiej połowie roku

na ścieżkę wzrostu. Alternatywą jest scenariusz globalnej, długotrwałej recesji, a w takich warunkach spadki na
rynkach mogą się znacząco pogłębić. Nie jest to jednak scenariusz bazowy przyjęty przez Towarzystwo.
Ponieważ do czasu opanowania pandemii rynki finansowe będą charakteryzować się wysoką zmiennością,
Towarzystwo na bieżąco podejmować będzie kroki, aby w miarę możliwości złagodzić negatywne skutki dla
Funduszu. Zarządzający Funduszem wciąż będą stosować wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmować
odpowiednie działania mające na celu zapewnienie płynności Funduszu na niezbędnym poziomie.
Biorąc pod uwagę wysoką zmienność na rynkach finansowych i towarzyszące temu znaczne wahania kursów
instrumentów finansowych, Towarzystwo odnotowuje potencjalne przyszłe ryzyko dla zmienności wartości
instrumentów finansowych notowanych na rynkach regulowanych i w rezultacie ich wpływu na wynik Funduszu.
3)

Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju:

Nie występuje.
4)

Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej:

Nie istnieją jakiekolwiek istotne zobowiązania Funduszu/Subfunduszy lub inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ
w najbliższym czasie na perspektywy Funduszu, w szczególności Fundusz nie jest stroną umów, które znacząco
wpłyną na sytuację Funduszu w najbliższym czasie. Obecna sytuacja finansowa Funduszu jest dobra. Subfundusze
posiadają środki wystarczające do regulowania bieżących zobowiązań.
Na przyszłą sytuację Funduszu największy wpływ będzie miało kształtowanie się sytuacji na krajowym rynku
kapitałowym i na rynkach zagranicznych, a także rozwój sytuacji wywołanej koronawirusem COVID-19.
5)

Informacja o udziałach własnych, w tym:
a)

przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)

liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów,
a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału
podstawowego, którą te udziały reprezentują,
w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,
liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku
wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą
te udziały reprezentują:

c)
d)

Nie występuje.
6)

Informacja o posiadanych przez Fundusz oddziałach (zakładach):

Nie występuje.
7)

Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:
a)

ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz
utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu
ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz wykorzystuje w szczególności
walutowe kontrakty terminowe do zabezpieczenia portfela inwestycyjnego przed ryzykiem zmiany kursów walut.
b)

przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie
z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Do zarządzania ryzykiem finansowym za pomocą instrumentów, o których mowa w pkt a, Fundusz nie stosuje
rachunkowości zabezpieczeń.

Fundusz jest objęty systemem zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zgodnym w szczególności z wymogami
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków
prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1312) oraz rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku.
2.

PRZEGLĄD DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PODJĘTYCH W 2019 ROKU ORAZ PRZEGLĄD PORTFELA
NA KONIEC ROKU:

W 2019 roku Subfundusze dokonywały lokat zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie Funduszu oraz
zgodnie z przyjęta strategią inwestycyjną. Działania podejmowane były dla realizacji celu, którym jest wzrost
wartości aktywów Subfunduszy w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
a)

Investor Niemcy:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje inwestowanie w
jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach Subfunduszu może
wynosić do 100%. Fundusz bazowy DWS Deutschland co najmniej 51% swoich aktywów lokuje w akcje emitowane
przez podmioty niemieckie, głównie w duże spółki giełdowe (tzw. „blue chips”), a także w wyselekcjonowane małe
i średnie spółki. Fundusz bazowy DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje co najmniej 51% swoich aktywów
w akcje emitowane przez niemieckich emitentów. DWS Aktien Strategie Deutschland inwestuje głównie w akcje
emitowane przez małe i średnie spółki. DWS German Small/Mid Cap co najmniej 51% aktywów lokuje w akcje
emitowane przez niemieckich emitentów. Fundusz DWS German Small/Mid Cap inwestuje głównie w akcje
emitowane przez małe i średnie spółki niemieckie. Subfundusz Deutsche Invest I German Equities nie mniej niż
75% aktywów lokuje w akcje, certyfikaty udziałowe, certyfikaty z prawem do dywidendy, warranty subskrypcyjne i
prawa poboru niemieckich emitentów. Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w akcje, instrumenty
pochodne, jednostki uczestnictwa innych funduszy, dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku
pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne
władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
94,0% gotówka i depozyty 6,0%.
b)

Investor Rosja:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz DWS Russia.

Udział jednostek uczestnictwa

wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%. Fundusz DWS Russia
inwestuje w akcje emitentów z rynku rosyjskiego. Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach
funduszu może wynosić od 70% do 100%.Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki
samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),
przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
92,7%, gotówka i depozyty 7,3%.
c)

Investor Turcja:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz może
lokować do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz

zagraniczny DWS Turkei. Subfundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje i
papiery wartościowe tureckich emitentów. Całkowita wartość lokat w przedmioty lokat wymienione powyżej będzie
nie niższa niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki
samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstw
oraz w depozyty bankowe. Co najmniej 70% aktywów funduszu DWS Turkei inwestowane jest w akcje, certyfikaty
udziałowe, obligacje zamienne, obligacje „śmieciowe”, obligacje warantowe, certyfikaty prawem do dywidendy oraz
warranty akcyjne wyemitowane przez spółki mające siedzibę lub notowane na giełdzie papierów wartościowych w
Turcji.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., akcje stanowiły 48,0% aktywów Subfunduszu, tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych 50,3%, gotówka i depozyty 1,7%.
d)

Investor BRIC:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze DWS. Ich udział
w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70 do 100%. Fundusze i subfundusze bazowe inwestują od 70 do 100%
swoich aktywów w akcje i inne papiery wartościowe spółek z rynków: 1) krajów rozwiających się, głównie w Brazylii,
Rosji, Indiach i Chinach – Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, 2) brazyliskiego – Deutsche Invest
I Brazilian Equities, 3) indyjskiego – DWS India, 4) rosyjskiego – DWS Russia, 5) chińskiego – Deutsche Invest
I Chinese Equities, 6) krajów wschodzących, tj. uznanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank
Światowy, Międzynarodową Korporację Finansową lub jeden z globalnych banków inwestycyjnych za nierozwinięte
przemysłowo kraje - Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend Plus, 7) Ameryki Łacińskiej – Deutsche
Invest I Latin American Equities. Pozostałą część aktywów inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy,
dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii
Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
81,0%, gotówka i depozyty 15,0%, dłużne papiery wartościowe 4,0%
e)

Investor Indie i Chiny:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze DWS. Ich udział w aktywach
Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Fundusze bazowe inwestują od 70% do 100% swoich aktywów
w akcje i inne papiery wartościowe spółek: 1) mających siedzibę lub spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Indiach - fundusz DWS India, 2) małych i średnich, mających siedzibę lub prowadzących główną
działalność w Azji - subfundusz Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, 3) mających siedzibę lub prowadzących
główną działalność w Chinach - subfundusz Deutsche Invest I Chinese Equities, 4) mających siedzibę
lub prowadzących główną działalność w Azji - subfundusz Deutsche Invest I Top Asia. Pozostałą część aktywów
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb
Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw
członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
89,5%, gotówka i depozyty 10,5%.
f)

Investor Ameryka Łacińska:

W 2019 roku Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz Deutsche Invest I Latin
American Equities zagranicznego funduszu Deutsche Invest I, inwestującego aktywa w akcje i inne papiery
wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie,
Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział jednostek uczestnictwa wymienionego subfunduszu
w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery
wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),
przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Subfundusz Deutsche Invest I Latin American Equities inwestuje
w akcje i inne papiery wartościowe (np. obligacje, certyfikaty z prawem do dywidendy) spółek zarejestrowanych lub
prowadzących swą podstawową działalność biznesową w krajach Ameryki Łacińskiej (np. Argentynie, Brazylii,
Chile, Kolumbii, Meksyku, Wenezueli). Udział akcji i innych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu może
wynosić od 70% do 100%.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
82,7%, gotówka i depozyty 17,3%.
g)

Inwestor Akcji Spółek Wzrostowych:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru,
warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe) emitentów będących spółkami wzrostowymi głównie na rynkach
amerykańskim i europejskim. Dopuszcza się okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich.
Za spółki wzrostowe uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach
wzrostu, lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej
z własnej branży oraz do szerokiego rynku, lub spółki generujące ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym
kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/rozwoju. Udział akcji oraz instrumentów
finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałe aktywa
Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb
Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw
członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były akcje 85,8%, gotówka i depozyty 14,2%.
h)

Inwestor Akcji Rynków Wschodzących:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach wschodzących i
granicznych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets,
natomiast poprzez rynki graniczne – rozumie się kraje mniejsze, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny,
wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Udział wskazanych powyżej typów lokat w portfelu
inwestycyjnym Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,

jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),
przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
85,8%, gotówka i depozyty 14,2%.
i)

Investor Gold Otwarty:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz może
lokować do 100% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Deutsche
Invest I Gold and Precious Metals Equities oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny
DWS Gold Plus. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (P-ETC) emitowane przez Source Physical Markets
plc. i w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares
Physical Metals plc. Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego
i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty
bankowe. Subfundusz Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities zagranicznego funduszu Deutsche
Invest I inwestuje w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia
lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Udział akcji w aktywach subfunduszu może
nie mniej niż 70%.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
92,2%, gotówka i depozyty 7,0%, dłużne papiery wartościowe 0,8%.
j)

Investor Bezpiecznego Wzrostu:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która zakłada inwestowanie środków
subfunduszu w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, obligacje samorządowe, papiery dłużne
banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa
notowane na GPW o ugruntowanym standingu finansowym. Aktywa wskazane powyżej stanowią nie mniej niż 80%
Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz może dodatkowo lokować maksymalnie do 20% Aktywów Netto w inne
klasy aktywów kierując się przy tym przede wszystkim zasadą ochrony kapitału i maksymalizacji relacji zysku
do ponoszonego ryzyka.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe 99,8% gotówka
i depozyty 0,2%
k)

Investor Dochodowy:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że nie mniej niż 80%
aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego,
których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego)
nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu
terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział
dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych w aktywach Subfunduszu może wynosić
minimum 80%.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe 96,3%, gotówka
i depozyty 3,7%
l)

Investor Obligacji Korporacyjnych:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których
cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez
nieskarbowe papiery rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, państwo członkowskie, lub należące do OECD czy międzynarodową instytucję finansową, której członkiem
jest RP. Działalność Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.
Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe 20,9%, tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 62,7%, gotówka i depozyty 16,5%.
m) Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus:
W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje i spółki
krajów zaliczanych do rynków wschodzących i rynków granicznych, jak również w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie
wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje
wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, zaś poprzez rynki graniczne – indeksu MSCI Frontier
Markets. Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Subfundusz
lokuje aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym
niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach
zorganizowanych w państwach należących do OECD.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe 47,0%, tytuły
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 44,0%, gotówka i depozyty 9,0%.
n)

Investor Nieruchomości i Budownictwa:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities,
inwestujący od 70 do 100% swoich aktywów w akcje spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, spółek
inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT).
Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%.
Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku
pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne
władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
95,9%, gotówka i depozyty 5,1%.

o)

Investor Nowych Technologii:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki w akcje emitentów z sektora usług informatycznych i nowych technologii. Udział akcji w aktywach
Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,
jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),
przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były akcje 88,3%, gotówka i depozyty 11,7%
3.

PRZEGLĄD WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ FUNDUSZ W 2019 ROKU:

Informacja o zmianie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa:
a)

Investor Niemcy – wzrost o 24,10%,

b)

Investor Ameryka Łacińska – wzrost o 28,86%,

c)

Investor BRIC – wzrost o 23,04%,

d)

Investor Rosja – wzrost o 33,90%,

e)

Investor Turcja – wzrost o 8,78%,

f)

Investor Indie i Chiny – wzrost o 11,41%,

g)

Investor Akcji Rynków Wschodzących – wzrost o 14,12%,

h)

Investor Nowych Technologii – wzrost o 38,66%,

i)

Investor Akcji Spółek Wzrostowych – wzrost o 28,10%,

j)

Investor Dochodowy – wzrost o 0,78%,

k)

Investor Bezpiecznego Wzrostu – wzrost o 2,6%,

l)

Investor Obligacji Korporacyjnych – wzrost o 3,42%,

m) Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus – wzrost o 3,79%,

4.

n)

Investor Nieruchomości i Budownictwa – wzrost o 20,8%,

o)

Investor Gold Otwarty – wzrost o 14,08%.

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN INFORMACJI WYMIENIONYCH W INFORMACJI DLA KLIENTA
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAISTNIAŁYCH W TRAKCIE ROKU
OBROTOWEGO:

W 2019 roku nie dokonywano istotnych zmian w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
sporządzonej dla Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

5.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU
FUNDUSZ JEST NA NIE NARAŻONY:

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego
kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat, które mogą przełożyć
się z kolei na spadek wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy. Głównym czynnikiem mającym wpływ
na stopę zwrotu z papierów wartościowych są wyniki rynków kapitałowych oraz wyniki gospodarcze

poszczególnych emitentów, na których to wyniki z kolei mają wpływ ogólne warunki gospodarki światowej, jak
i podstawowe warunki gospodarcze i polityczne w poszczególnych krajach
Ryzyko stopy procentowej
Inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy może być związane z ryzykiem zmiany stopy
oprocentowania. Ryzyko to może wystąpić w przypadku fluktuacji stopy oprocentowania w walucie, w której papiery
wartościowe są denominowane, lub w której denominowany jest Subfundusz. Ryzyko stóp procentowych polega
na wrażliwości kursów papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu na zmiany rynkowych
stóp procentowych. Wzrost rynkowych stóp procentowych oznacza spadek kursów papierów dłużnych
o oprocentowaniu stałym. Ten rodzaj ryzyka wzrasta wraz z wydłużaniem okresu do terminu wykupu i może
wpłynąć na spadek wartości aktywów Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe związane jest z kondycją finansową emitentów dłużnych papierów wartościowych wchodzących
w skład portfeli inwestycyjnych Subfunduszy. Jest to ryzyko niewypłacalności emitentów papierów wartościowych
w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości
danych składników aktywów przez Subfundusz. Zmiana pozycji finansowej emitenta na rynku lub perspektyw jego
rozwoju może mieć negatywny wpływ na cenę emitowanych instrumentów dłużnych. Wiąże się ono również
z niebezpieczeństwem niespłacenia przez emitenta jego zobowiązań przewidzianych harmonogramem emisji,
w szczególności zaniechaniem spłaty należności z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Analogiczne
ryzyko spłaty zobowiązania występuje w przypadku złożenia lokaty bankowej i odnosi się do wypłacalności banku.
Powyżej opisane sytuacje mogą negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko walutowe
Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje Subfunduszy w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje
kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa
jest również sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub straty poprzez tożsamą wartościowo
zmianę kursu walutowego, co wprost będzie wpływało na zmniejszenie wartości Aktywów Subfunduszu i Jednostek
Uczestnictwa. Fundusz może ograniczać ryzyko walutowe przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia
(hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych, niemniej z różnych powodów może wystąpić
sytuacja braku lub istnienia tylko częściowego zabezpieczenia, co w związku z ponoszonym ryzykiem walutowym
może powodować większe zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy .
Ryzyko rozliczenia
Transakcje zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu mogą nie zostać rozliczone w terminach zgodnych
z zawartymi umowami, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów Subfunduszu związanych z finansowaniem
nierozliczonych transakcji.
Ryzyko płynności
Ryzyko płynności lokat polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych w krótkim
okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych, co może negatywnie wpływać
na wartość Aktywów Subfunduszu.
W przypadku niektórych papierów wartościowych (lub innych instrumentów finansowych) niskie obroty na rynku,
na którym dokonywane są transakcje mogą uniemożliwiać dokonanie sprzedaży dużego ilości papierów

wartościowych (lub innych instrumentów finansowych) w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę.
Ograniczenie płynności może zwiększać zmienność cen instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat
Subfunduszu, co może wpływać na wahania oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko
płynności może dodatkowo wzrastać w sytuacji zawirowań na rynkach finansowych oraz gwałtownych przepływów
kapitału. Posiadanie w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu papierów wartościowych niewprowadzonych jeszcze
do obrotu lub innych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, mogą spowodować konieczność
sprzedaży tego rodzaju papierów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu po cenach
nieodzwierciedlających ich rzeczywistej wartości lub doprowadzić do sytuacji, w której zbycie papierów będzie
niemożliwe, co może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu
lub skutkować realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
W przypadku Subfunduszy lokujących aktywa w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bądź
funduszy zagranicznych istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia odkupień wyemitowanych
przez siebie tytułów uczestnictwa przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania,
co może, zwłaszcza w przypadku, gdy tytuły uczestnictwa tej instytucji stanowią istotną część aktywów
Subfunduszu, skutkować realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu.
Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków
Istnieje ryzyko wywierania znacznego wpływu na wyniki Subfunduszu przez inwestycje w poszczególnych
składnikach lokat, ze względu na ich duży udział w Aktywach Subfunduszu. W celu ograniczenia tego ryzyka
Fundusz będzie stosował na rzecz Subfunduszu zasadę dywersyfikacji w granicach określonych w Statucie
Funduszu.
Ryzyko dokonywania lokat w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego
lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, a także w przypadku
funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z wydzielonymi
subfunduszami, w jednostki uczestnictwa tych subfunduszy. Ryzyko związane z możliwością spadku wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, w którym zostały ulokowane Aktywa
Subfunduszu, w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących
przedmiotem lokat funduszu lub subfunduszu, mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości aktywów netto
na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko makroekonomiczne
Sytuacja finansowa emitentów jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach
emitentów, w Europie i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej inwestycje narażone są na szereg ryzyk
związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu
globalnego. Związane z tym zmiany stóp procentowych oraz innych wskaźników ekonomicznych mogą
spowodować ujemną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych i w rezultacie obniżenie wartości Aktywów
Subfunduszu, a tym samym spadek wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
W przypadku papierów wartościowych emitenta nabywanych na rynku pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej
istnieje ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym,

w szczególności notowań giełdowych. W takiej sytuacji płynność dokonanej inwestycji będzie ograniczona i może
mieć to niekorzystny wpływ na wycenę tych papierów wartościowych.
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
Aktywa Subfunduszu, przechowywane na podstawie właściwej umowy przez Depozytariusza, stanowią własność
Funduszu i nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości Depozytariusza. Istnieje jednak
ryzyko, że w sytuacji czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług przez Depozytariusza
lub ich świadczenia w sposób niewłaściwy, nie będzie możliwe w całości lub w części realizowanie założonej polityki
i strategii inwestycyjnej.
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące ryzyka:


ryzyko rynkowe, czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych,
indeksów giełdowych bądź kursu walutowego,



ryzyko kredytowe (ryzyko kontrahenta), czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu będącego
jej drugą stroną,



ryzyko (braku) rozliczenia występujące w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów
finansowych, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe



ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim okresie czasu pozycji
w instrumentach pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,



ryzyko związane z wyborem przez Zarządzającego Subfunduszem niewłaściwego sposobu zabezpieczenia
Aktywów Subfunduszu, polegające na niewłaściwym doborze bazy instrumentu pochodnego, terminu
transakcji, waluty lub braku dokładnego dopasowania wartości transakcji (zabezpieczenia), co może
spowodować stratę na zabezpieczanej transakcji.

Powyższe ryzyka związane z zawieraniem przez Fundusz umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne,
w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne mogą wpływać na wahania (w tym spadki) wartości Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko zmian w regulacjach prawnych
Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności gospodarczej oraz udzielanych
koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny akcji i dłużnych instrumentów finansowych, jak również mieć
wpływ na kondycję finansową emitentów, co może negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu.
Ponadto, zmiany przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności
dotyczące funduszy inwestycyjnych mogą wpływać w sposób negatywny na działalność tychże funduszy oraz
na prawa ich Uczestników.
Ryzyko wyceny Aktywów Subfunduszu
Zasady wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy są szczegółowo określone rozporządzeniem Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które zakłada możliwość odstąpienia
od określonych w nim metod wyceny wyłącznie, jeżeli nie znajdują one zastosowania dla danych aktywów
finansowych. W związku z powyższym, nadzwyczajne wydarzenia wywołujące gwałtowną reakcję na rynku
finansowym, jak np. katastrofy, akty terroru lub incydentalne transakcje zawierane po cenach odbiegających
od wartości godziwej, mogą powodować, że dokonana w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszy

i w konsekwencji wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszy i Jednostek Uczestnictwa może odbiegać od ich
rzeczywistej wartości (wartości godziwej).
W przypadku stosowania do wyceny lokat Funduszu i Subfunduszy nienotowanych na aktywnym rynku modeli
wyceny dedykowanych do poszczególnych kategorii lokat może się zdarzyć, że z uwagi na konstrukcję modeli oraz
rodzaj zastosowanych do modeli danych wejściowych rzeczywista cena możliwa do osiągnięcia na rynku
w przypadku sprzedaży takich papierów wartościowych będzie niższa niż wycena modelowa, co wpływać będzie
na spadek wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ponadto, w związku ze stosowaniem zasady wyceny według efektywnej stopy procentowej dłużnych papierów
wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, może wystąpić sytuacja, w której ich wycena nie będzie
odpowiadać aktualnej wartości rynkowej, co w konsekwencji może wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku Subfunduszy lokujących aktywa w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bądź
funduszy zagranicznych istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia publikowania oficjalnej
wyceny wyemitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję
wspólnego inwestowania, co może, zwłaszcza w przypadku gdy Subfundusz ma ograniczone możliwości
pozyskania informacji o aktualnych lokatach instytucji wspólnego inwestowania a tytuły uczestnictwa tej instytucji
stanowią istotną część aktywów Subfunduszu prowadzić do utrudnienia lub braku możliwości dokonania wyceny
aktywów Subfunduszu.
Ryzyko wyceny związane z wyborem rynku głównego dla zagranicznych papierów wartościowych
Zasady wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy opisane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu zakładają,
iż w przypadku papierów zagranicznych notowanych na kilku rynkach, podstawą ich wyceny będą informacje
udostępniane przez serwis Bloomberg. Istnieje więc ryzyko, iż notowania będące podstawą do wyceny danych
papierów wartościowych będą niereprezentatywne, a dokonana na ich podstawie wycena nie będzie
odzwierciedlała wartości godziwej tychże papierów wartościowych. Tym samym może to spowodować, iż dokonana
w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszy i w konsekwencji wartość Aktywów Funduszu
i Subfunduszy i Jednostek Uczestnictwa może odbiegać od ich rzeczywistej wartości (wartości godziwej).
Ryzyko operacyjne
Obejmuje ryzyko pośredniej lub bezpośredniej straty wynikającej z błędów w przeprowadzanych transakcjach,
ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
technicznych, lub ze zdarzeń zewnętrznych. W szczególności, błędy ludzkie lub błędy systemów, mogą
spowodować

przeprowadzenie

nieautoryzowanych

transakcji,

uniemożliwić

lub spowodować błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 r.

…………………………
Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu

…………………………
Beata Sax
Wiceprezes Zarządu

…………………………
Piotr Dziadek
Wiceprezes Zarządu

przeprowadzenie

transakcji

INFORMACJE O STOSOWANIU TRANSAKCJI FINANSOWYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ SWAPÓW PRZYCHODU CAŁKOWITEGO, O KTÓRYCH MOWA W SEKCJI A ZAŁĄCZNIKA DO
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) 2015/2365 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015
R. W SPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
I
PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA
ORAZ
ZMIANY
ROZPORZĄDZENIA
(UE) NR 648/2012 W ODNIESIENIU DO FUNDUSZU.
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zobowiązane jest do zamieszczania w sprawozdaniu
rocznym informacji, o których mowa w Sekcji A załącznika Rozporządzenia, w odniesieniu do następujących typów
transakcji:
1.

transakcja odkupu

2.

udzielanie oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych

3.

transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back, BSB) lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy
back, SBB)

4.

transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

5.

transakcja typu swap przychodu całkowitego

W okresie sprawozdawczym Subfundusze:


Investor Niemcy



Investor Ameryka Łacińska



Investor Indie i Chiny



Investor Rosja



Investor Turcja



Investor Akcji Spółek Wzrostowych



Investor Akcji Rynków Wschodzących

nie zawierały transakcji określonych w Rozporządzeniu.
Dane wymagane ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Rozporządzeniem:
Subfundusz Investor BRIC
2019-12-31
Dane ogólne

Wartość
transakcji w
PLN

Suma:
Transakcje, w wyniku których następuje
przeniesienie na drugą stronę praw
własności i ryzyk: BSB

2018-12-31

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość
transakcji w
PLN

Udział w aktywach
całkowitych

518 818

3,94%

0

0,00%

518 818

3,94%

-

-

2019-12-31
Zbiorcze dane
Wartość
Rodzaj i
Okres
Kraj
Rozliczenie
Waluta
Okres
dotyczące
transakcji
jakość
zapadalności
siedziby
i
zabezpieczeń zapadalności
transakcji
w PLN
zabezpieczeń zabezpieczeń
kontrahenta rozrachunek
Transakcje przy
zobowiązaniu
się funduszu do 518 818
sprzedaży, w
tym:
Kontrahent
PL0000108817
518 818
Brak
Brak
Brak
2020-01-02
Polska
centralny

2019-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w
PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w
tym:

518 818

PL0000108817

518 818

od 2019-01-01 do 2019-12-31

Kontrahent

IPOPEMA SECURITIES
S.A.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty
transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

0

19

0

0

IPOPEMA SECURITIES
S.A.

-

19

-

-

Subfundusz Investor Gold Otwarty
2019-12-31
Dane ogólne

Wartość
transakcji w
PLN

Suma:
Transakcje, w wyniku których następuje
przeniesienie na drugą stronę praw
własności i ryzyk: BSB

2018-12-31

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość
transakcji w
PLN

Udział w aktywach
całkowitych

2 492 969

0,75%

0

0,00%

2 492 969

0,75%

-

-

2019-12-31
Zbiorcze dane
Wartość
Rodzaj i
Okres
Kraj
Rozliczenie
Waluta
Okres
dotyczące
transakcji
jakość
zapadalności
siedziby
i
zabezpieczeń zapadalności
transakcji
w PLN
zabezpieczeń zabezpieczeń
kontrahenta rozrachunek
Transakcje przy
zobowiązaniu
się funduszu do 2 492 969
sprzedaży, w
tym:
Kontrahent
PL0000108817 2 492 969
Brak
Brak
Brak
2020-01-02
Polska
centralny

2019-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w
PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w
tym:

2 492 969
IPOPEMA SECURITIES
S.A.

2 492 969

PL0000108817

od 2019-01-01 do 2019-12-31

Kontrahent

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty
transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

0

7 933

0

0

-

6 536

-

-

-

1 397

-

-

IPOPEMA SECURITIES
S.A.
SANTANDER BANK
POLSKA S.A.

Subfundusz Investor Dochodowy
od 2019-01-01 do 2019-12-31

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty transakcji
finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

1 117

1 820

430

0

-

-

26

-

IPOPEMA SECURITIES S.A.

-

873

186

-

MBANK S.A.

720

49

-

-

391

-

-

-

6

898

218

-

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
S.A.
SANTANDER BANK POLSKA
S.A.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych transakcji określonych
w Rozporządzeniu.

Subfundusz Investor Nowych Technologii
od 2019-01-01 do 2019-12-31

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty
transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

0

887

0

0

-

887

-

-

IPOPEMA SECURITIES
S.A.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych transakcji określonych
w Rozporządzeniu.
Subfundusz Investor Nieruchomości i Budownictwa
od 2019-01-01 do 2019-12-31

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty
transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

0

127

0

0

-

127

-

-

IPOPEMA SECURITIES
S.A.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych transakcji określonych
w Rozporządzeniu.

Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych
od 2019-01-01 do 2019-12-31

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty
transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

9

4 114

0

17

IPOPEMA SECURITIES
S.A.

-

835

-

-

MBANK S.A.

9

2 208

-

-

SANTANDER BANK
POLSKA S.A.

-

1 071

-

17

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych transakcji określonych
w Rozporządzeniu.

Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
od 2019-01-01 do 2019-12-31

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty
transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

67

0

0

0

IPOPEMA SECURITIES
S.A.

7

-

-

-

MBANK S.A.

60

-

-

-

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Subfundusz nie posiadał w swoim portfelu żadnych transakcji określonych w
Rozporządzeniu.

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu
2019-12-31
Dane ogólne

Wartość
transakcji w
PLN

Suma:
Transakcje, w wyniku których następuje
przeniesienie na drugą stronę praw własności i
ryzyk: SBB

2018-12-31

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość
transakcji w
PLN

Udział w aktywach
całkowitych

112 498 916

31,59%

21 296 566

7,59%

112 498 916

31,59%

21 296 566

7,59%

2019-12-31
Zbiorcze dane
dotyczące
transakcji
Transakcje przy
zobowiązaniu
się funduszu do
odkupu, w tym:

Wartość
transakcji w
PLN

Rodzaj i
Okres
Kraj
Rozliczenie
Waluta
Okres
jakość
zapadalności
siedziby
i
zabezpieczeń zapadalności
zabezpieczeń zabezpieczeń
kontrahenta rozrachunek

112 498 916

PL0000108817

35 267 178

Brak

Brak

Brak

2020-01-02

Polska

PL0000110615

19 464 867

Brak

Brak

Brak

2020-01-03

Polska

PL0000110615

27 968 256

Brak

Brak

Brak

2020-01-07

Polska

PL0000111738

29 798 615

Brak

Brak

Brak

2020-01-02

Polska

Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny

2019-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w
PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do odkupu, w tym:

112 498 916

Kontrahent

PL0000108817

35 267 178

IPOPEMA SECURITIES S.A.

PL0000110615

19 464 867

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

PL0000110615

27 968 256

SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

PL0000111738

29 798 615

IPOPEMA SECURITIES S.A.

od 2019-01-01 do 2019-12-31

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rentowność i koszty transakcji
finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

1 492 959

12 755

238 665

9 041

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

-

-

3 524

-

BANK PEKAO S.A.

-

-

465

-

MBANK S.A.

546 236

5 053

27 751

-

SANTANDER BANK POLSKA
S.A.

499 017

7 343

206 925

9 041

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

8 227

-

-

-

HAITONG BANK S.A. ODDZIAŁ
W POLSCE

528

-

-

-

IPOPEMA SECURITIES S.A.

59 252

-

-

-

364 183

359

-

-

15 516

-

-

-

POWSZECHNA KASA
OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
S.A.
SOCIETE GENERALE S.A.
ODDZIAŁ W POLSCE

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Niemcy („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.

2/4

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
powodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:33:33 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.

4/4

Warszawa, 6 kwietnia 2020 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz.
351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.
1859) Zarząd Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe
roczne sprawozdanie Investor Niemcy wydzielonego w Investor Parasol Specjalistycznym
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:
1. Zestawienie lokat Subfunduszu sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2019
roku wykazujące lokaty w wysokości 20 643 tys. złotych,
2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa
netto w wysokości 21 710 tys. złotych,
3. Rachunek wyniku z operacji Subfunduszu sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 4 580 tys.
złotych,
4. Zestawienie zmian w aktywach netto Subfunduszu sporządzone za okres od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie
sprawozdawczym w wysokości 1 255 tys. złotych,
5. Noty objaśniające,
6. Informację dodatkową.

Zbigniew Wójtowicz

Beata Sax

Piotr Dziadek

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Prezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Wiceprezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Wiceprezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Katarzyna Skalska
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Dyrektor Departamentu Księgowości
Funduszy i Portfeli
Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.
.
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izgbidh£igih
ibcxxcc£dxxg
5Zt^\]nZm
xfbbf£xcee
iibeig£zfeb
---./012343/536789:2/3;7<5=5/4>778/43/¥>¦48§7;¨/©:ª>§742:753
?@ABCDEFGHACIEJKLKAMNEEFAMCANSMFUEIAVPRNUEMOPEKCAMCAIFMONPA
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Ameryka Łacińska („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:32:14 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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Warszawa, 6 kwietnia 2020 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz.
351) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz.
1859) Zarząd Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia jednostkowe
roczne sprawozdanie Investor Ameryka Łacińska wydzielonego w Investor Parasol
Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym sporządzone na dzień 31 grudnia 2019
roku, które obejmuje:
1. Zestawienie lokat Subfunduszu sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2019
roku wykazujące lokaty w wysokości 14 248 tys. złotych,
2. Bilans Subfunduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa
netto w wysokości 17 397 tys. złotych,
3. Rachunek wyniku z operacji Subfunduszu sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 2 561 tys.
złotych,
4. Zestawienie zmian w aktywach netto Subfunduszu sporządzone za okres od 1 stycznia
2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie
sprawozdawczym w wysokości 9 351 tys. złotych,
5. Noty objaśniające,
6. Informację dodatkową.

Zbigniew Wójtowicz

Beata Sax

Piotr Dziadek

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Prezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Wiceprezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Wiceprezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Katarzyna Skalska
Podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Dyrektor Departamentu Księgowości
Funduszy i Portfeli
Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.
.

INVESTOR PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ INVESTOR AMERYKA ŁACIŃSKA
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor BRIC („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami

W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:32:38 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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UVXMNQRWTYMOYM Tl¬WrW TlSWXWOYW vh^e`xs^y`^fcjwztucfyfyths^ezftgs|y{yf
°c_cxjciwcfvh`w`xs^ytx`fidfyf^vthezcf^fyths^ezfhw`ew|yzis̀fyf±²³®
 ³tfjwz̀´f_ztxi^y|fcisttfizfy|xzgfwf^v`hteazf°c_cxjciwcf^_`abcade|µ
W VXlm¶PNlXªPSWROMRRP·istx^yzde`fh{xzefv^bzjw|fvhw|e^jtbzfwf^gtsfz
SPQXRW¬Y5Z[\ZONZQXZOMRRP
[ ¸h`tzw^ytx|fw|ig¹ishtsfw`fw_|eztf^gtsfzfxz̀wh`tzw^ytx|fw|ig¹ishtsfwfy|e`x|f
ªPSWR
 LMNOPQRSPTMQUVWTPXNWOYM5Z[\ZONZQXZP[M«¬Z«Mº
W MQRWTYMOYMªPSWR
[ YªWOQ
m 8Wm¶ZOMSTlOYSZXPUMVWm«Y
N MQRWTYMOYMX¬YWOTWSRlTWm¶OMRRP
12345678 8 57 5 175 251234567881

»¼½¾¼»

 !"#
$ %&'(!)**+, 
- ."/"0102"3!"#**+,"'1!"1,"'!",3!1",'!
1"',"1432()","*4+,!542',1*!540&0*0416
7 82',1*"&4,""(0"*"2'9,,/",(:";12'1 *1""(
<4'=49,1*>?:'0*>@@A'+0B,42',"41!1":9/!514*
'!50+,!&0*041,"4!!56
C D"*4+,(42',1*0&4,(80&0*0410*1"E/4,
2'12*!*1"E'!1,'F+,9,""*4+)0!1"4!,,
2*1/"+":'"2'"1","4,"*30:+/0!12*13,":2,2',*1"0
*1"E/4,1(,+2/",23!(,23!(#2144,0,"/!1
"*4"+0!1"4!,6D2'12*+0#:**1"E/4,2'12**1"E,/*
2'!#*,+00)":*1"E4",+'"4"42',1*,!1(,!"&!/"
*/!1"4,+1:*1"4"(*1"E/4,*1"/"4+/0!1"(
2*13,(1:*"1,!" "*1"E6
GHIJKLMNOPQHMRSTUVWX
X
82'1 *1""*4+,":42',1*80&0*0410,(:*+"',!,*+
40"+,!5!"#"4(!2'1)!13Y"E,23,!!544,"14*'!50+,!
'12'"1",",'!+,9,24,9,'1+,2'1!5*9,+419,681!0+
*+,"4 ,2'!0*4)2"*"54'!1"#*"(Y/,"*14"',,'+0
'141"'":!5!1+9,0,Y!51,3!,",*!5+/!1!!568,"
2*4,)*41!,,'!/4,!5+,9,1,1E#+9'!5"*4)+'"/F,
"*1!142492*4,"!"2!5*1!"1+,":'+06
81!0+13Y"4,!"!52*4,)2*/":+'"4,(2'1":/*(6Z'"+ [
41!0+!54 '121,",+'"4"#,+9'(*+1(41!0+0#"Y"/+'"+*!1
/+":+'"40/0,+'"4"#,+9'(*+1(+'"4!52'1413!5#"/+'"+,23,
1'9,"Y!#+2'1413"+'"46
81!0+*+"*1"E/4,0,1:/)*2'("'1":*21('1+"
*1"E6\'!2*0,:)1("F!1":42*'!1":4"""2",F [ ]^_`ab
*+!541!0+9,6
cdeKfHgNhOfOiPNjkHMlOIHMlRgiKfmMlONgnKIeHMdNONOKohIHMdNOpKJmMQqMmMlOrRsnRgpRPQRX
X
t Z4):80&0*041042',*1",,/0!"2/4+"6
u v2"'!" *!1 !" 80&0*0410 0(0" 4) , +4):!5 '!50+,!5
,+'"4"#+9'":*!1 6
w x24,+4):!5'!50+,!580&0*0410*+,"4 2*4,"*,*9,
+4):,!56v2"'!"*!1 !"241!1":9/!54+3*+9,+,9,24,9,
80&0*04100(0"4),+4):!5'!50+,!5,*01,'!'4+!6
12345678 8 57 5 175 251234567881

yz{|zy

  !"#$!%&!'()*+,+$#++-.+- /&!/01
23456789:;4556<=67>6?@6:>34AB@3:324A36C9:;
D *!"#$!!'73<;EB3F<9@<;EBG2@B@56<=67>6?@:>7A6:;4B7;G9C9CB74AB:;4B7;
'-HIJKLMN)!"#$!N#!'%)1)!-'('&)#$&)')$!-&..$
&$+-.+-/&#&)+.&N+&0/#$&$-O-&$!'&%&
56<=67>+++'$+-0&PQN(').$+('&)#$&)')$!-H
R '!"#$!()',!'+-.+-/&!/01)1+$!&1*+,+$#++&#"+0
$$N-.+-P-()&-/.!)!PH*!"#$!()',!'$'$#("E7AB
+-.+-/&#"+0&)'S)%&$-)+H
T *!"#$!!'').$&.$$$!"#$!!'+-.+-/&$$
&$!-P-$$'1!"#$!%&!'&.$$1&$'+$1#("'+
').$1()1#%&($/O$1H
U "+O$(()&)'S&+-.+- /&!/01)1+$!&1&#"+0&)'S
+'$-&'+$!+#1&)'S$.$$-"P$!+.+&$.#'!.H
V W!+')'/!"#$!%&!'*+,+$#+ +&/.'#PNN$-#)O
?G2@B>3- /-!()& XN (0-PP$()($+ ()#$. !"#$!.
$-&O-$$#$0!"#$!!'N&()(#!+$')+.$'%&&$$1
&&!S!)0&$-$$&$-()'&$+,!'&$-'(
G294B7E9:BYZ$-&O-OP-&)'S!/0&-H
[\])$!-&)$())$.#!+(+)')$!-(O!(()%&
&)'S&1P&"P$(##!)S$-&G8EV
[[^()(#!+N0#-#$0#$#!$+-/')$!-$#$0 !"#$!
!'N&()& -!-$S+-.+-/$#$0!"#$!!'H
[_`)"+0+-P()&()+!-$'&$1$!'&$.)$!++-.+-/&!/01
)1+$!&1&#$+N&!'%).$(')&$#$1!-&!)'&$-'!+)
7+&0/#$-P'0()&()+H
[aO$P#&#$#/#!-$'&$1$!'&$.)$!++-.+- / &!/01
)1+$!&1&#$+N&!'%).$(')&$#$1!-&!)'&$-'!+)
$+&0/#$-P'0()&##&#$#H
[`)"+0+-PB G23:9 G9<926 384YA7AB79E9:37;45 73 38E;:7;C 2;786 923@G23:9 >9
').$#&#$##!-$$'&$1$!'&$.)$!++-.+-/&!/01
)1+$!&1&#$+$'/($.(#$++'$'1()&H
[Db()-#'P*+,+$#+++-.+-/& :3+N&!'%)-P&)O$N'!O&
&+(!-N(()$+&#"+0S)#$0!+)+&$0##$-&+'
G2@B@2329>9:;378 9F?8$#Q+-/'1()-&!/01)1+$!&1
56<=67>6?@6
[Rc$.&()&#$#!P0.$!('"+&("$0P#d!('"+&("$0-'
#QN&!'%).*+,+$#+"P#d#!+("-#$'!+'$'&H(')
!)S$^)'Se!'&%&''$f#$'!/g '$'&&!)S$.c$+^$
7AB +&0/#$ /.$&!('&("$.).$!('"+&("$0N
&P$1&("'.+&("'.+-.&$.0#$#$.(()#$.H
12345678 8 57 5 175 251234567881

hijkih

 !"#$!"%"&'($)*$ $!$"+"$,$%#$-$'!".-$/ %
0"123245
67 #!%./'8'$ #&+'#-8++9#'"$0$!%.!"#%'9% :8#&
-% %.;+%-'-%8&&'8":%&+<!"!$1'!'.008%',&15
=>8++9#'")0$1&!/9:%!"#%<+&% +8''"%!'98; %
?@ABCDEFG HCDBI',&&%1#$&+ 1:8#&-% %.;+< '9; :%8'
)&%1'J&&'9$"')+5
KL2MNOANPQMOCDPREOEB?SBIAPIPTODEFNREQC?PI&-,+&''&8!"U!-'#V&+ %#$OCHNAPFWM
5@XY@RZ@BO@
K['9; :%%)&%1' %'($)*$ $!$$0&' !1&#&%&+0'/'1'-,'"+5
KK\!"+($)*$ $!$)0$1&!/9:%$0 !'98; %#$8!&+-&!"',&
&%1#$&+ 1:8#&-% %.;+<'9;:%8')&%1'J&&'9$"')+<
!"#%'%1/ %."+#8+"&<-'"#%'"'#;?CBOIEQM]MICDPRN^7ERP_ACZONRMN
6CDPAOEBIDP
K`\!"+($)*$ $!$$0&' !1&#!%./'&&+!#:%-8&%+&' 57 HAOEHPZ?@
#!"&-8'++"&8+!%.88&.'-8&%+&' &+'"#%5>,'":%"+"$,$
#!"&a-8'++0 %!'1 '9% 188&.5b/ % %HAONDMZEDPREFG M
8+&%!"+#!"&'!".-$&#8!'0%!%. +5
Kc\!"+<#"8"+1',/2$ $!$3d!"8 PAPBCQ5 17<)%1;'1($)*$ $!
-8-8 '9%$%',$&'8":%'#"+&&""($)*$RZ@BO@1ReNBICA81&&'8":%
'#"+&&""2$ $!$3d!"8PAPBCQ5 17
fghijklkmngopolqlrksgopoltuvwujxusyuz
z
 {+ ''#"+&&""# +&' '!"&#';+0| %${+ +<#"8+-8+-''& %$<
&#"8+0)+&'1!%.8/$9'8!!}%,+>'-%8&{'8":%&+D7PABOPDMN
K ~#"+&'($)*$ $!$&+ %'!%.')&%1' %'($)*$ $!$$!"'9'!%.& %$&+ +
8' '%J!-81 %' !"#&/!-8'&' %'($)*$ $!$<&,$/
&%'8+/ %!'&' &'8":%/%&<'!"8; %0-#"- %;5
` {'8":/%&1!#,' %#&9#'""&' +''#"+& +08+ #$<&"+0'#%<&'88' "&
!$)!#8+-++<-8'&'#%<-8'&-)8$<#&%"&-+"&+<,$;+-'-%8&
&'8":%&+< %!"8$0 "& - +< 8"+*%#'"& %&!"+++< "+"$,&
$!"%"&'0%"&' +-8%!"+"$&!-9/%&!"&' %'0'1!%%).'
_APR%1%%!"8$0 "&8+ #$-% %.;/&'8+!"&&+ '',&-'8%$!"'"%N
!".- #$8!+/5&| %${+ +<&'!".-$1+!-!)
P ;9%|%J{+ +!"8& :%&+#,+0 %0# +&' %'"8' !'#%
RPP?IEDRE]AER?@&,$/!"'"%/!".- /D]C]NRFMNZC?CREDPRMP
&+ +#$8!$$!"'9 /''#"+& +08+ #$& %$&+ +<'!"8; %0<
;/+&+ ''#"+&&($)*$ $!$# +&' '!"-$!"'9 %$& %$
&+ +#$8!$'0# %.%'<'&-8+-'#$)8'#$#$8!$'0# %.%'MRRNW
$!"'9 -88+ #&'8":%!"' &%1/-&% %#<'!"'"%
!".- +#$8!-8+0$!%." #$8!'9)&'8":| %'{+ +
12345678 8 57 5 175 251234567881



 !"#$%&!'(!&)*+,!+,')'!&-!-#$-!"-)
.//0123.24 52.0678592:924 3;<64=.'>$'#%&!-,-!+")*-,!)?-)#&%&
"#!-@'!")->'!-,-!+")*-,!)?-)#&%&!-&-$#'-,!
15/.A/0:BCD&,*?E'"#-#!E','"#FG!E'&+'+!,')'!&-!-&!
)?$"??"#-'!E'!--)#&!+$!)?H")'$E'&-!E'&"G'"%>?+'&-@
692A0-!&-$E',!'"-'&-!&-$#'(E',&HE',!-"-,-+
')$('!+&801IH-"#$!+HE,&!--)#&%&J?>K?!,?"?
,')'!&-!-"#G'?"#-!?&,!?&!)?$"?-+)!F-H-&G$G-,)?
>$-)?)?$"?-+)!F -DC..=B76A1/<;.=BG$$!)&-$#'("#-!'&@E'
',G'&,!)H-'"#-#!,'"#FG!)?$"G$+?"F#!)?$"->'&-$#'(L
?&EF,!!+"#'#!M,-$+-@M&G*&!-#!)?$"->'&-$#'(LN
: !!"#&)*+,!+,')'!&-!-#$-!"-)!/0123.24 52.06D&,*?E'"#-#!E','"#FG!E'&+'+!,')'!&-!-
&!)?$"?-+)!F-?"#-'!E'!--)#&!+$!)?H-&G$G-,)?>$-)?
)?$"?-+)!F-D!!H?"#-'!G$$!)&-$#'("#-!'&@E'
;O8;3C=O.C07A0;52P;3/.=P;&"G'"%>?+'&-@?")-!&-$E',!
;A9/:;3/.=B3-$#'(E',&HE',!G)#Q
Q ?&-$E',!E''"-'&-!-&-$#'(E',&J?>K?!,?""#'"?!-"#FG?@
G'&"M!?!-!+#',"#+-H&"E%!'(R
/ 7A9/:;3/.C= ./ 8;OA1/3C= ;SC:B/<.C= 32<C:9;.=B859=9 O/.2 52.=0 :=.2
-+)!F -?>
 T"-'&-!!-G',"#-&'"#-#!M!-G"MH,'"#FG!M'K$#)?G!-
"G$,-HG$+!"#+'&'G-$"F&*@!./ ;S=51/:U
"G$,-H?>
: T"-'&-!!-G',"#-&!!$%!@E'"F"#'#!")*-,!)-')-#H
'E*'"'!!--)#&!+ 52.06<6
O 7A9/:;3/.C=./8;OA1/3C=/./<C92A216/:BCK!-!"'&+#!#-G'$%&!-!-
+#!#-+'>'!+G$'K?H)#%$M!"#$?+!#K!-!"'&"@!'#'&-!
.//0123.24 52.067<6
= T"-'&-!-!-G',"#-&,")'!#'&-!MG$G*&%&G!F!M
639P<F,!!+G$'E!''&-!MG$G*&%&E!$'&-!MG$+#!#-
'$-&-$#'($,?-!H?>
S 7A9/:;3/.C=./8;OA1/3C=C..2:U8;3A9=:U.C=69./.2:U4=1;O=A124/:BC
V G$G-,)?HE,>$-)"#"#-*+'&'("-+',!E'G'")&-!-G$
56S6.O6A906$"%&"#'"'&-!M,'&!--!-&-$#'(E',&")*-,!)%&')-#
!'#'&-!M!--)#&!+$!)?H-"#!+'&'(L&)'$"#&-!-G$J?>K?!,?"
)?$"%&?")&-!M',&"G-'&-!MH!-!M,!'"#),')'!?@M
32:=.52.0;32:U756S6.O6A9320;592A16B=1=065A2
W X!)+E*%&!+,-")*-,!)%&')-#!'#'&-!M!-))?$!)-M-)#&!M"#$!)H
!-)#%$+&@E?'"#-#!E'+"@-)-!,-$'&E'',!'#'&-!'!-&F)"3;<64=.
'>$'#?#+")*-,!)-+Y>%$$!)?E*%&!E',-,-!E'")*-O.C0/ <;0/1B=A1
,')'!&-!!-)'!)-,E')'!E'+"@-)-!,-$'&E'Y
12345678 8 57 5 175 251234567881

Z[\][Z

  !"#$%!"&!$!'()!'$!'*'!++%",. ./0123$& +4$("4 5"$&675+$54%, !"&!"&*5 5&8*69('()"!'
$:'$!,$7$5(5&4#%!("$:("+!%"5,'+(6";"!!$&6
:#"":#$!!"&5&:#*"5<%"=!'*:;"%+7#'()(6&9!$!&
>.?@>/A./B@C>@DE
F G?.CHI./0123$:("+(&!,!"&#=!"9(&4","!"& !"%JAF
$:("+!"9(&!,7:6"&6!<'$!::"&'$("$&!'!+
:"&$!'*%+<$:"&$5&6;&("&:+<%"(5!&67:$",5!9$'!$9
:$:<+!"&5<, !&4"()<6,("$!"+$'4!",("&4:$7$
:5': +74 '5'&%I>K2GIH.>KHIGAFJ20L>K1$" *("#=!&
0K>@KD2M@1>KE$:("+& !"9(&!,!<'("$=!9%"(5<9!<''()
::"&#$$("$'()75+$54%, !"&!"&*5*"!$("'()::"&#$7
:$ $!'()5 5&!"*"*69('*"$:'$!"()$'!$97
0 G?.CGIFI?A3$& +4$("&&'(5!&67
H +=!&::"&'$("$&"&:5''$<!()6$'0NJAF2>MB@BA01.0N
/?KH@BIC@0N3CM/I?@OIC.>K10K>2K>.F@02.EIML.0IC.>K1G?L@L.MBIMIC.>2A
&;&'$!&6:':(&!$&67:5'(5'*+&$'(&!''() !"#CJI/.B
5%"(5", :$"& !" :5'() #$ &$'()%<5#$
IHMKB/IC@0N5AFPA>HAMLAE
K +=!&::"&'$("$&5$<+ $!'*""!+*&!*":() !'*"QC
$("4 5"$&67$5(5&4#%!("$:5': + +=!'()::"&#$
$("$'()5$<+ $!'D22>MB?ADK>B.D2GI0NIH>@D2IG.?B@D2IMBIG@
G?I0K>BICK JAF /A?M@ C.JAB Q $& +45 '!$!'():5&:'$#$
:"&!",=!'()7&%!'()5+$54%, !"&!"&*<"&=9(&6"(5&"$!&6$("
"!+*&!#$7#&6&:'!'"!+*&!:() !'7
P 2>MB?ADK>B@ ?@!+:"&!",=!&45::"&'$("$&"!:+69(&
$"&5'&%!(":"&!",=!&!"&<, 9(& +=!'*"::"&*"$("$'*"3
$& +4$("4 5"$&67
O 2>MB?ADK>B@ GI0NIH>K 3R$$("4 5"$&67$5(5&4#%!("!'
&*"!$&!$%+,3 5+$54%, !"&>2KD DKBIH@ LH@M/I>BIC.>@0N
:5&:'$#$:"&!",=!'()$:("+ !&'!$&:<"&!&5&$"+
JIIDFK?OE
N IG01KQ$& +4$("4 5"$&675+$54%, !"&!"&*':+"!+*&!+7+#$
"!+*&!+<5$&45(5+:5&4$'4!",(":(6"7$'*$
:("+$'(&!,(5!9:5&5$'$(,:(6"7!'$!9$& +4
+5!!'()*& 7"()6S!&T%75* ';"$!'* &%U%(V
W()%&V7
2 6& !"+(5&!"($7(&';"'"!$&'('6!&5'+'+(5&!"($
&*"$!&:5&5"!'+(6&$:#%!&4"!$&$!"*69(&"& 5"<,5
4!"(93$'(&!"",$& +4!"&645!&6:5&5;+! +5"!$&'('6!'
$("'$#$!&!6& !,+(5&!"($7(&';""!$&'('6!'5
'++(5&!"($7:#&1559 569(';+! +5&*&*"+69('*&6& !"
12345678 8 57 5 175 251234567881

XYZ[YX

!"#$%$&$'#(
)$"$*+,$-./(),$+)-,#'+0%
($1*"2 '0%$"$),$,$#0&/"##
34$1)$56 7
89 600)"0$"%):4 ;<:4=><=?@A@B4C 3?@DEF4EDG< $1
.$)#)$ $"$1"$.$#&H$1*.$) "#'"'.
+"$ +$)-0$$$/$'"$.$'(
E4I?@F49
J9 K/L$1%)/$#0$L"002$1$ +$,MNOP
QC=43? < RQE>QCB4@A FE3DC=?@?SE?@A ')/ ,!),
FE3DC=?@?SE?TFB>EF4UVT4S4UWWXY<:QZB99BUW[8\<B9N]^^02_M,M̀a3?@DEF4
()%.)0#(+)/+002$1$ +M
[W9b$&$'%$,#0$L"002$1$ +3Y<BQTFDEFQ4Y=9[WU
QC=43? < RQE>QCB4@A FE3DC=?@?SE?@A ')/ ,!),
FE3DC=?@?SE?TFB>EF4UVT4S4UWWXY<:QZB99BUW[8\<B9N]^^02_M,M̀a3?@DEF4
()%.)0#(+)/+002$1$ +M
[[9c0$1$&0d&!)0$&$'().#$)$
$)"0 (0$'$)),$ "0,$)'"$.$#
@DE?E4I?@F4a<CB4@<34EDS\YB?B4C=<C<34EFQDRD:=?3EDSC=<\?\Y<@DE=<3DS9
[U9b$&$'%&002$1$ +0$&$'(d&!)
)$$)"0 (0$'$)),$ 0)L,$)'"$"
2L0$,()'$)"0'0)L0$$!"#$0
\Y<@DE=<3DS9
[e9f"d&!)$$&$')$,$/+$&+ (
/&//"2#'E<=<34EDE44:=?3E?T Y?E:Qa400)".)'
E<=<34EDE44:=?3E?TY?E:QH/"2#')$,$Mf"d&!)
F#.$$&$' "#(/0$/"#0$0/)%.$.$
)$(0.$1).$" /F@B<EDG<>;4>4EDS34;Q=?\YBDB24Y<><3?4E: <;C:F9
6$1*f"2d&!)$$+/&)$,$+/+)/"2+
K$)$ g"c$/" /"/L$"1/*/#)$h$M
[X9i$)"0(L$)$,$%$+/L$1$&$' (
/"2#' L$"L/0$/"#0$0/)%.1).$
:QYCQQC=4;<EDG<>;4>4EDS34;Q=?\YBDB24Y<><3?4E: <;C:FE45-6  9
jklmnmopqrsmtluvwprmxlyszsroqllur{|}~|o|k|r

[9  EFQ ?@DE?4:=?34 5QIR) (a$&$'/()%.
2$)0$)$"2$&$'-$"2$1$"1/$+
$,6 &L'.$56 M6$"$&#,#',0$)
!$$,6  &% $0$=3<E4G<>B9UeJ9
U9 6$1*"2$d&!)#2$1"+"2d&!)
3EFQ?@DE?\<TEFDSCB4+$$&$'d&!)3EFQ?@DE?9
12345678 8 57 5 175 251234567881



  !"#$%&$!'$()$$(*!+"(,!-./."!0+1'!-./2./
'%+3(-4"5$*!"("(+"6-"7'89-".-./:;<=>?<:@A
B  !"#$%&$!'$()$!+"'!(4$.)"(!-.'!"+"5--,!-$
."!+"(!.- !"9)9'+3.3!'!3"5-4+"'!("
$.)"(!-.9')-"*!"+9)")*-.)%4C"'!("D.)"(!-.'!"+"5--2$(*!3!
9'(-"E"+"($D.)"(!- ,!-$."!FG"!.-"."!1
H 5IJKILMI>??JN:<@OMPIQIRARAMLO>SP@IT?A>SL@TS:<5IJKILMI>?I: L@I;NTALNQO
U"!-"!"+.-V W"!C"'!(4D.)"(!-.#$%&$!'$()$
:N?L<T?OLAR)5'!-"))('39-(!329B
X ,*9().)"5 *!./"5--+"'!("$.)"(!-.2./$!"!-$2 
!") !"!+"'!(4$.)"(!-.)!.)!+"('4%!-"'*
Y'"+"5--+"'!("$.)"(!-.5*$.)9')-7"5%-3)$+3."5,!-$
;NTALN
) !*$.)9')-7Z
[<\; 2]^P<SA_O=@@ L<\`%"))35*"a
[@\; 2]^P<SA_O=@@1L<\`%"))35*"a
[Q\; 2]^P<SA_O=@@ L<\`%"))35*"a
<\ @T?J<^P<SA_O=@@ :ML@I
@\ @T?J<^P<SA_O=@@1:ML@I
Q\ @T?J<^P<SA_O=@@ :ML@I
D')-7bOP<TR@^P<SA_O=@@ cd[<e<f]gd[<e<fhd[@e@fhfhd[QeQfiejkk
D')-7*.+-CD"5--lmd[@e@f]gd[<e<fhd[@e@fhfhd[QeQfiejkk
D')-7*.+-CD"5--8md[QeQf]gd[<e<fhd[@e@fhfhd[QeQfiejkk
nO>?SN >QATNK@T?LA Mb< M<LAR"5--+"'!("!-"9'*"5+3*.+-!91()
!5')"!-(7"5-)G-"!!"5)""!$*!-"-!!"():NP<?<LA: >S<SIT@A
5IJKILMI>?I
opqrstuvwxyz{y{|uvw}~xruyuxu}~v{|{}t

"(-"(9)'.)G#$%&$!'$()!-"'!7)G-!((!./)('./$!.-1

12345678 8 57 5 175 251234567881



 !"#$%$&'$(
/01234567(
89:;:<=<9>?;:;@A9BCDE:
89:;:<=<9GHI:J<KLH:MN9OC@ACPH;@A
89:;:<=<9>?;:;@A9QLPHCI:LD9<@>LI:HG@:NE9EB?C9N;PEH;@A9@LJ:;RGDE:MN9GHNLI:;@;QH;@A
89:;:<=<9UVWXUYZU
89:;:<=<9CPIL:LD
89:;:<=<9OCIGEPEH;@A9HGLJ<@ACKC[@G\9N9:;K9@>;HI>MN
89:;:<=<9<P>GLBCH;@A9OC];@>LD9N9OCP>GEBL9HE9OCPKGC:;9<P>GLBEQ^@L9OC];@>LD
_C>CI:E=L
cXdefgde
89:;:<=<9OCDJ;@GE9OJ>L>9:CNEJ>;I:NC9DCI>:MN9jkZgUlXmXnkWVdo
89:;:<=<9OCDJ;@GE9DCI>:MN9OJ>L>9pCNEJ>;I:NC

)*+,+)-+(

q'rs"t'"#$%$&'$(
'4u4v7wx/37/(
89:;:<=<9HE?;:;@A9ED:;NMN
89:;:<=<9:JEHIED@QG9OJ>;9>C?CNG^>EHG<9IGz9R<HP<I><9PC9CPD<O<
:;:<=<9GHI:J<KLH:MN9OC@ACPH;@A
89:;:<=<9NO=E:9HE9QLPHCI:DG9<@>LI:HG@:NE9EB?C9@LJ:;RGDE:;9GHNLI:;@;QHL
89:;:<=<9CPD<OGCH;@A9QLPHCI:LD9<@>LI:HG@:NE9EB?C9N;D<OGCH;@A9@LJ:;RGDE:MN9
XZWY{nVdV|ZVdo
89:;:<=<9N;O=E:;9PC@ACPMN9R<HP<I><
:;:<=<9N;O=E:;9OJ>;@ACPMN9R<HP<I><
89:;:<=<9N;LKG:CNEH;@A9C?BG}E@QG
89:;:<=<9DJM:DC:LJKGHCN;@A9OC];@>LD9G9DJLP;:MN
89:;:<=<9P=<}C:LJKGHCN;@A9OC];@>LD9G9DJLP;:MN
89:;:<=<9}NEJEH@QG9B<?9OCJz@>L~
89:;:<=<9JL>LJN
_C>CI:E=L9ID=EPHGDG9>C?CNG^>E~
89:;:<=<9>E?L>OGL@>L~9DCH:JED:MN9:LJKGHCN;@A

)*+,+)-+(

.,(
F
F
ST
F
F
F
F
`a
bh
ba
F
,)*(
ay`
F
F
a
aT
F
F
F
F
F
F

T
F

)*+.+)-+(

)*+.+)-+(

++(
F
F
F
F
F
F
F
bb
bi
F
b
)).(
F
F
h
F
bih
F
F
F
F
F
F
Sb
b
i

)*+,+)-+(
)*+.+)-+(
s/453/
s/453/
s/453/ x71¨£¦©¥( s/453/ x71u70/34v
"&$ $% s""! x71u70/34v (¡¢£( x71u70/34v (¡¢£(
((
((¡¢£( ¦ª«©¬£( ((¡¢£( ¦ª«©¬£(
(¤¥¦§(
£¦©®©((
(¤¥¦§(
£¦©®©((
¤¥¦§(
¤¥¦§(
1̄gZeX°Wgl±nV
F
byS
F
i`
465²4 2c 7 5c 5¯¯
F
byS
F
i`
48
F
F
F
F
2
byS
byS
i`
i`
©()*+,*+*+(©()*+,+)-+(
©()*+.*+*+(©()*+.+)-+(
s/453/
s/453/
453/ x71u70/34v s/453/ x71u70/34v
""%"s &"&s'%s!'³ x7s/
1u70/34v (¡¢£( x71u70/34v (¡¢£(
'"³% s""!$'³s!s (
(¡¢£( ¦ª«©¬£( ((¡¢£( ¦ª«©¬£(
!$'& ´"r"t!!'rs"t'µ(
(¤¥¦§(
£¦©®©((
(¤¥¦§(
£¦©®©((
¤¥¦§(
¤¥¦§(
¶¶·9̧JLPHG9N9CDJLIGL9IOJENC>PEN@>;K9OC>GCK9[JCPDMN9
F
F
F
F
OGLHGz]H;@A
48
b`
Sa
S
Tb
2
biSi
biSi
hS`
hS`

12345678 8 57 5 175 251234567881

¹º»¼º¹



,=>?@AB4C=4
,=>?@AB4C=4
DEFGH4IFJ=CK@LM4 'WXRT[^XN_ DEFGH4IFJ=CK@LM4 'WXRT[^XN_
!"#$#%&'#'"()*)+"#$#%
NNOPQRST
`DEF=a4L4
NNOPQRST
`DEF=a4L4
,-./0123450673,894:;<
UVWONXYZO[SO Ob^_NORc UVWONXYZO[SO Ob^_NORc
\S[O[UXNT]XN @deaGf \S[O[UXNT]XN @deaGf
^_U!
^_U!
ghijklmnloplqrpomlmokslstuopvw
xyz{
x|}yx~
|
}z|~
ktjplklmuiktvmpivistpomptmtkvwspwmhwpk
ktjplklmuiktvmplopivistpomptmtkvwspwmhwpk
&QO




:;<49=@4=?ML=4@IF@CG4>MEMFGf4L=>?@AF4d@DEFLG4LMCF=Mf4EG4K?@M4>@GC?@LG4?>=?`G4KF4A>@DF4FGCFCG4DG@EM?MXWOY
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Gold Otwarty („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:33:10 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Dochodowy („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:32:54 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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VWXYZ[\]^W[_`abỲ^Z]c^W[Wd_`^WdZ]X[eZe]XWh_^W]dWZkbZ]g`]
 ]e]^\}kbeZdYZj]~eZbe\X`hX`Y_Zf]V`hiYZf
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Indie i Chiny („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:33:22 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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IB@:̀ÀDA@Zbc?<G@FAZE[;:GH
XqKJOQSQ}kPRTriRKJRktiKOUkrRsOKLQT~QSJkSLKULMRrLtOTkSUSL
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Rosja („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:34:52 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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ofci[fìpqerc^_pcd\èg_cbd\^es̀hqeq`_^rcfcipted̀rsua^evb`
n
n
z~j
}}~
_^dercbd\^_\g̀\twper̀_e]q_xyq̀\v̀h\^_pw
1 
nz
n
nk
n
_ehipbgbp_
n
n
n
n
bqbrc\[e
n
n
n
n
)LC





 !!"'( $#%!%& ' $#()' 
qc̀fci[id̀f^\vhb]qe^_\r̀c\[evb
qc̀fci[id̀f^\vhb]qe^_\q̀\d̀f^_Z_q̀\hqw]q\^_\
)LC

 


9:;<=>?1U1=S;W1 9:;<=>?1U1=S;W1
JRACF@CFQ@IF JRACF@CFQ@IF
NIJ"
NIJ"
~j{
m{l
n
n






 1/17.¡9/9¢2171£7,-8/¢¤14¢2,-¥¢-9/ .=S1¦§¨©T $KRRA@BGE $KRRA@BGE
ª̀«\hcb¬`\Zcfdud`^eccb`^\Z̀b^_eph̀bZib̀xhbcbdevb
{jk
j~|}|
~{}
ªª`«\hcb¬`\Zcfdud`^eccb`^\s̀brqpqevua^eZ̀\cevbh_et̀e]^brceZ`
®¯°±±²¯²³° ´
j~kµj~
j}lµz
j}µjz

12345678 8 57 5 175 2512345678875

¶·¸¹º·¶

 !"!#$"## #
%&' !()%*#+%,#!()%*#

!-.'.!&' ,"## #!&'&,,
#$"## !-
!"/'

01 23456789:;<5<=389=>9?9@<=A86=;3289@<A5B?9=>9?9@<C8B<DE2;FG?9@H<D:IB?9@<
J< :;A35KBL5J?7< KM68J5=A832D< KDE4D3ADK=D< =8< E2;N>9?< 5L6;K<
5 8 O7 OPQ
J<RSTUVWU<VXTYZR[\YZ][^_<`WU<abYZ`Wc^<VWd<[`Y][e]U<[\YT[U`WY<\Rf^][e]U<gYf<ahWUic^]j<abdf^]j<Z<
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Nowych Technologii („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
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(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:34:01 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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^T_ 2àS?VDbR@CC O?_c)&--!79.&d
?_ CWBM?aS?VDbR@CC >POCL
C_ CWBM?aS?VDbR@CC1>POCL
T_ CWBM?aS?VDbR@CC >POCL
G+-1;#eRS?WUCaS?VDbR@CC fg^?h?i`jg^?h?ikg^ChCikikg^ThTilhmnn
G+-1;#.!2/1FG!&911opg^ChCi`jg^?h?ikg^ChCikikg^ThTilhmnn
G+-1;#.!2/1FG!&911<pg^ThTi`jg^?h?ikg^ChCikikg^ThTilhmnn
qRABVQ ATDWQNCWBOD Pe? P?ODU!&911/&+%,&! %1& =+.&9/7 .!2/1%=5!,-"
#"%9+-&%1,;&91-J1&%%&9-&#&%(.%1&1%%&!,-">QS?B?OD> AV?VLWCD
5LMNLOPLABL
rstuvwxyz{|}~|~xyz{ux|x{xy ~~w

 !&,1&,=#-+#2-"J '()*(%+(,-%1&+!%;-J1%,,#%"23-,+23(%!#215

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711



 !"#$%&'()(*+(,
3456789:;,
=>?@?ABA>CD@?@EF>GHIJ?
=>?@?ABA>NOP?QARSO?TU>VHEFHWO@EF
=>?@?ABA>CD@?@EF>XSWOHP?SI>AECSP?ONE?UJ>JGDH>U@WJO@EF>ESQ?@YNIJ?TU>NOUSP?@E@XO@EF
=>?@?ABA>\]^_\`a\
=>?@?ABA>HWPS?SI
=>?@?ABA>VHPNJWJO@EF>ONSQAEFHRHbENc>U>?@R>EC@OPCTU
=>?@?ABA>AWCNSGHO@EF>VHd@ECSI>U>VHWCNJGS>OJ>VHWRNH?@>AWCNSGJXeES>VHd@ECSI
fHCHP?JBS
=>?@?ABA>CJDSCVNSECSh>IHO?QJI?TU>?SQRNOHU@EF

-./0/-1/,

1,+#j#k&l+&'()(*+(,
+8m8n;op37;3,
=>?@?ABA>OJD@?@EF>JI?@UTU
=>?@?ABA>?QJOPJIEXN>VQC@>CHDHUNeCJONA>PNt>YAOWAPCA>WH>HWIAVA
=>?@?ABA>NOP?QARSO?TU>VHEFHWO@EF
=>?@?ABA>UVBJ?>OJ>XSWOHP?IN>uvw`xya_vy^zz{|}v`~y]_zy]_a^`xy]v]a`
=>?@?ABA>HWIAVNHO@EF>XSWOHP?SI>AECSP?ONE?UJ>JGDH>U@IAVNHO@EF>ESQ?@YNIJ?TU>
_a^`xy]v]a]v
=>?@?ABA>U@VBJ?@>WHEFHWTU>YAOWAPCA
=>?@?ABA>U@VBJ?@>VQC@EFHWTU>YAOWAPCA
=>?@?ABA>^]`_y}^za]v}|{_zv_
=>?@?ABA>IQT?IH?SQRNOHU@EF>VHd@ECSI>N>IQSW@?TU
=>?@?ABA>WBAH?SQRNOHU@EF>VHd@ECSI>N>IQSW@?TU
=>?@?ABA>UJQJOEXN>GAD>VHQtECSh
=>?@?ABA>QSCSQU
fHCHP?JBS>PIBJWONIN>CHDHUNeCJh

-./0/-1/,
-,1.q,
K
K
Lg
g[
gM
K
K
K
K
K
K
[i[
[

1/-,
K
K
ZML
K
K
K
K
gL
gi

-./2/-1/,

-<,
LM
K
[
K
L
K
K
L
K

-./2/-1/,
r,1s2,
K
K
gL
K
g[
K
K
K
K
K
K
MZ
LL
-./0/-1/,
-./2/-1/,
k38973
k38973
k38973 p;5 m;437¡8n¢ k38973 p;5 m;437¡8n¢
&*(($#)k&!&"% p;5 m;437¡8n¢ £,£¥©ª«¬§, p;5 m;437¡8n¢ £,£¥©ª«¬§,
,,
£,¤¥¦§,̈£¥©ª«¬§, ¯±²¥£³´¤¥¦¬¥, £,¤¥¦§,̈£¥©ª«¬§, ¯±²¥£³´¤¥¦¬¥,
£,®¯°,
µ¬¦¥¦¯³£§¶³,£,
£,®¯°,
µ¬¦¥¦¯³£§¶³,£,
®¯°,
®¯°,
1·za_¸^z{uy]
K
Li
K
L [Z
4654 2¹ 7 5¹ 5··
K
LLi
K
L [Z
48
Z
M
K
K
2
LLig
LLig
L i
L i
54¹
K
K
K
K
5
LZ
g
Lg
Z
5 26 248725º48 2¹5··
K
Ziiii
K
K
2
Ziiii
Ziiii
K
K
³¤,-./0././,¤³,-./0/-1/,
³¤,-./2././,¤³,-./2/-1/,
k38973
k38973
8973 p;5 m;437¡8n¢ k38973 p;5 m;437¡8n¢
&&$!)&k#!*&!*k#+)k%+» p;k3
5 m;437¡8n¢ £,£¥©ª«¬§, p;5 m;437¡8n¢ £,£¥©ª«¬§,
#+&#»$#)k&!&"%(+»k%k £,¤¥
¦§,̈£¥©ª«¬§, ¯±²¥£³´¤¥¦¬¥, £,¤¥¦§,̈£¥©ª«¬§, ¯±²¥£³´¤¥¦¬¥,
%! (+*##¼!&j&!"l%%+#j#k&l+½,
£,®¯°,
µ¬¦¥¦¯³£§¶³,£,
£,®¯°,
µ¬¦¥¦¯³£§¶³,£,
®¯°,
®¯°,
¾¾¿>ÀQSWON>U>HIQSPNS>PVQJUHCWJUEC@R>VHCNHR>bQHWITU>
K
K
K
K
VNSONtdO@EF
48
Zi
[
M
LM

K
K
i
i
2
LMZ
LMZ
Zgg
Zgg
54¹
K
K
K
K
5
M
Mg
Z


12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711

ÁÂÃÄÅÂÁ



0ABCDEF8GA8
0ABCDEF8GA8
HIJKL8MJNAGODPQ8 +[\VX_b\Rc HIJKL8MJNAGODPQ8 +[\VX_b\Rc
 !"#$%&'(') *! +'+& ,-! .-/&'(') 
RRSTUVWX
dHIJAe8P8
RRSTUVWX
dHIJAe8P8
01234567894:;70<=8>?@
YZ[SR\]^S_WS SfbcRSVg YZ[SR\]^S_WS SfbcRSVg
`W_S_Y\RXa\R DhieKj `W_S_Y\RXa\R DhieKj
bcY%
bcY%
klmnopqrpstpuvtsqpqsowpwxystz{
|}~
}}
}| 

oxntpopqymoxzqtmzmwxtsqtxqxoz{wt{ql{to




oxntpopqymoxzqtpstmzmwxtsqtxqxoz{wt{ql{to




*US
#

#

>?@8=AD8ACQPA8DMJDGK8BQIQJKj8PABCDEJ8hDHIJPK8PQGJAQj8IK8OCDQ8BDKGCDPK8CBACdK8OJ8EBDHJ8JKGJGK8HKDIQCQ\[S]
OCAeD8dDGDPK8J8IKBDdDGDPK8HedGK8JGOCBdjKGCQ8JGAGODPK8IIKhieDPK8JGDBjAK8HDCQIK8DBDKGCDPAGJA8DBAI8CKBjJGiP8
RcfddIAAHANGDEJ8IDOCAeQ8BIKHOCAPJDGK8P8CAMKNA8dIdKeGJAQ8IKOCAPJKGJA8NDAC8888


0ABCDEF8GA8
0ABCDEF8GA8
HIJKL8MJNAGODPQ8 +[\VX_b\Rc HIJKL8MJNAGODPQ8 +[\VX_b\Rc
 !"#$$$%&'(') )&-'! .-&'(') 
RRSTUVWX
dHIJAe8P8
RRSTUVWX
dHIJAe8P8
7<:432;¡¢1 718;4£407¤;1¥8¦2;<;8:2§9¤8324 ¨8 YZ[
SR\]^S_WS SfbcRSVg YZ[SR\]^S_WS SfbcRSVg
!&"*"),/$
`W_S_Y\RXa\R DhieKj `W_S_Y\RXa\R DhieKj
bcY%
bcY%
©wmz{qmnªwpsl«psnyx¬«sqxo®{xytsqm¯«pvstpsql{ª{opsq
°±²³´µ¶·´¸ ·rlª{rxnoq¹n{¯{q®zlmt{qzlxt®xo«¬pqtpsqw{rstpx{q
|Â
}|
}||
~
®wmp«ºqm¯mwpªo»w¼qrlª{q«ª{qtpsqwª¹yuntpxq®puqwxlzm½«pq
¹mnªpw{«ºqnmnxzomw{«ºqªx¯sªrps«ªs¾q¿ÀÀÀÀÁ
klmnopqtxqlx«ºtox«ºq̄xtomw{«º
|}~
}}
}| 

Ãxysvtm½«p
|}
~}

~~}
Älxt®xo«¬sqrlª{qªm¯mwpªxtpq®puqnl¹ps¬q®zlmt{qnmqmnor




oxntpopqymoxzqtpstmzmwxtsqtxqxoz{wt{ql{to
}~
~ 
}
~}~
Ålª{rxnopqªtx«ª«s¬qomt«stzlx«¬pql{ª{oxqolsn{zmws¹mqwq
rm®ª«ªs¹»yt{«ºqoxzs¹mlpx«ºqymoxzqwqÆ¶³ÇÈÉÊ²ËÉ°Éµ²Ì¶±È²




ÍÈÊÉËÎ¶·²ÏÐÐÐÐÐÑ
>????@8;A8jAOQjANGK8DMJKGJK8BQIQJKj8BKHQCDPQj8CBACdK8OJ8DIJDj8ÒÓÓÔ8PABCDEJ8MJNAGODPK8MBdCCD8EBDHiP8JKGJGQ8
HKDIQCiP8GANKGDEJ8HedGQ8JGOCBdjKGCiP8JGAGODPQ8J8GJKPQOCAGHABQIDPAGQ8JGOCBdjKGCiP8DDHGQ8CiBQ8PQKGA8GA8
HIJKL8MJNAGODPQ8KOC8HDHACGJA8DBAI8CBAGOAJ8CQd8MdQYXTTÕSVf%

>?????@8;A8IGAI8DGKGCBA8BQIQA8BKHQCDPKhD8CBACdK8OJ8DIJDj8ÒÓÔ8dHIJAed8NDAC8Pd8HAGKhD8KjJCKGCA8P8ACQPA8DhieX%

 !"#$Ö%&'(') ."×Ø! .-ÙÚÚÚÚÚÚÛ
Ålª{rxnopqªtx«ª«s¬qomt«stzlx«¬pql{ª{oxq
wxyzmws¹mqwqrm®ª«ªs¹»yt{«ºqoxzs¹mlpx«ºqymoxzq
·Æ¶³ÇÈÉÊ²ËÉ°Éµ²Ì¶±È²ÍÈÊÉËÎ¶·²ÏÐÐÐÐÐÐÑ
5
klmnopqtxqlx«ºtox«ºq̄xtomw{«º
Ãxysvtm½«p
oxntpopqymoxzqtmzmwxtsqtxqxoz{wt{ql{to
oxntpopqymoxzqtpstmzmwxtsqtxqxoz{wt{q
±´Ë°Ü
Ým¯mwpªxtpx



BCDEF8GA8
0ABCDEF8GA8
0ABCDEF8GA8 0AHI
0A
B
C
DE
F
8
GA
8
JKL8
JKL8
HIJKL8
\VX_b\Rc HIJKL8 ÕWTSHI
\VX_b\Rc
_Y\RcR +[dHI
_Y\RcR +[dHI
ÕWTS_Y\Rc ÕWTSRS
J
A
e
8
P8
ÕW
T
S
_Y
\Rc

JAe8P8
T
UV
W
X

RS
T
UV
W
X

RRSTUVWX YZ[SR\]^S_WS SfbcRSVg RRSTUVWX YZ[SR\]^S_WS SfbcRSVg
OeAHGJA8P8 `W_S_Y\RXa\ DhieKj YeAHGJA8P8 `W_S_Y\RXa\ DhieKj
bcY%
bcY%
RbcY%
RbcY%

} |


}Â~

ÂÂÂ
} |
Â|
|||
}Â~
ÂÂÂ
}

~~
}

~~|






ÂÂ 
}
ÂÂ
||
}|
Â

}
~Â

}
~}~




|~
~~}

>??????@8;A8IGAI8DGKGCBA8BQIQA8PANdCDPKhD8CBACdK8OJ8DIJDj8ÒÓÔ8dHIJAed8NDAC8P8HAGK8PANdJK8P8ACQPA8DhieKj

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711

ÞßàáâßÞ

 !"#$ %&'( )*+,-(
>GK;BC@A?@D;:9K@AG>ABCDEFGAC;89<H9?AG
b9DK@D?
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opopq
prqrtqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opopq
prqrtqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opopq
prqrstqu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opopq
prqrstqu

@=
./0123456741 >AB%9?:
J9CK@D<>@
DEFGACE +G89:
89:;<=> 89<CH9?AG
;<=>
I9
vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d


DF>A
L3M6NOP1
GDF>A; XYN631Z5[\S31 303G[3
DF>A
]VNOSU1 K;aG9A@
0M2/Q2R/ST1 0M2/Q2R/ST1 0N[Q63Y\1 ^2Y/
A>@
_3
O
VU
5
S
U
3
`
1
BCDEF>GA> BCDEF>GA> 0M2/Q2R/ST1 >ABCDEFGACE >ABCDEFGACE
0U7VU5WV/ST 0U7VU5WV/ST 0R36VNOSU 89<H9?AGI9 89<H9?AGI9

L3M6NOP1
9CK@DCG=
89:;<=>


qoppppppp

opopqprqrs qoppppppp

opopqprqrs

opopqprqrs



qropppppp

opopqprqrs

qropppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

opopqprqrs rspppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

opopqprqrs

qopppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

r qrsppppp

opopqprqrs qrsppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

oo

qoppppp

opopqprqrs

qoppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

os

qppppp

opopqprqr

qppppp

opopqprqr

opopqprqr

rp qpppppppp

opopqprqr qpppppppp

opopqprqr

opopqprqr

r qrsppppp

opopqprqrs qrsppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

 qrpopppppp

opopqprqrs qrpopppppp

opopqprqrs

opopqprqrs

qr rspppppp
q

qopppppp

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711



 !"#$ %&'( )*+,-(
>GK;BC@A?@D;:9K@AG>ABCDEFGAC;89<H9?AG
b9DK@D?
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 48n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqqtsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqptsu
cdefghif dgjhgkhlmfh 2 5n 2 opqrs
pqsqptsu

@=
./0123456741 >AB%9?:
J9CK@D<>@
DEFGACE +G89:
89:;<=> 89<CH9?AG
;<=>
I9
vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

vwxyz{

dgjhgk

{

dgjhgk

{

dgjhgk

{

dgjhgk

7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d
7|ghe}~e}
gih
}ejf~e|d


DF>A
L3M6NOP1
GDF>A; XYN631Z5[\S31 303G[3
DF>A
]VNOSU1 K;aG9A@
0M2/Q2R/ST1 0M2/Q2R/ST1 0N[Q63Y\1 ^2Y/
A>@
_3
O
VU
5
S
U
3
`
1
BCDEF>GA> BCDEF>GA> 0M2/Q2R/ST1 >ABCDEFGACE >ABCDEFGACE
0U7VU5WV/ST 0U7VU5WV/ST 0R36VNOSU 89<H9?AGI9 89<H9?AGI9

L3M6NOP1
9CK@DCG=
89:;<=>
sq

sqopppppp

sqopppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

sr so pppppp

opqrspqsqp so pppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

sq

pppppp

opqrspqsqp

pppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

soppppp

opqrspqsqp

soppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

q  sq ppppppp

opqrspqsqp sq ppppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

 sq ppppp

opqrspqsqp sq ppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

s

srppppp

opqrspqsqq

srppppp

opqrspqsqq

opqrspqsqq

qo

ppppppp

opqrspqsqp

ppppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

sq qppppppp

opqrspqsqp qppppppp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

s

opqrspqsqp

opqrspqsqp

opqrspqsqp

pppppp

opqrspqsqp

pppppp

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711



 !"#$%"&'! %"(!)'*!')"+ ,-./#0#&"('
1S TUVWX
`abcdefghbihjkhlmkjbhbhnobjgphpqrjkst
48
2
5
yabzqrjmke{nh
48
2
|ab}dqk~qgnjbidtbeephqkhb~hlbfdhjb~sdektbfebefgi
abgqfkhghbregqsbkesepqkjbkqbqgstpktbdtkgbpbst
48
2
5
Yfmkjbiqihjdtbpqdse{nhepj
abgqfkhghbregqsbkhjkesepqkjbkqbqgstpktbdtkgbpbst
48
5
Yfmkjbiqihjdtbpqdse{nhepj
abzhjdnoee{nh
abee~sqjbqgstpq
beephqkhq
48
2
5



12345678928:;<=>8
12345678928:;<=>8
12345678928:;<=>8
12
3
4
56
7
8
92
8
:;
<
=
>8
EFGFFBAKL@I ?@ABCDEFGFHBCIJFBAKL@I ?@ABCDEFGFFBAKL@I
?@ABCDEFGFHBCIJFBAKL@I ?@ABDCD
NOBFEPHBC@B
DNOBFEPHBC@B
FMGD$
FMGD$
Q@CBCDEFIREFMGD$
Q@CBCDEFIREFMGD$
Y
Z[\]^[
Y
^][Z_[
Y
u^vw_
Y
^u_]Z
Z
x
Y
Y
u^v\u
u^v\u
^u_uv
^u_uv
^Z
\_
^\
_Z
Y
u^Z
Y
Zx
Y
^
\
^]
u^^
u^^
w
w
Y
Y
Y
Y
Y
ZuZ^^w
Y
^xZ\[u
^v^x
\uu^
Z\w[
^vxu[
_v\]w
_v\]w
u_wu\
u_wu\
\[[]\
^xxZww
uu\_w
^Z_xwu
Y
Y
Y
Y
Y
^Zwv
Y
^]\
Y
[^
Y
Y
Y
^ZZw
Y
^]\
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Zuv_
Y
\u[]
Y
^\
Y
^^
ZZw^
ZZw^
\uZx
\uZx
Y
Y
Y
uv

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711




  
BDEFGH
BDEFGH /^O_LO.IJKLMNO. /^O_LO.IJKLMNO. BDEFGH
BDEFGH /^O_LO.IJKLMNO. /^O_LO.IJKLMNO.
IJKLMNO.PQIRSTO. IJKLMNO.PQIRSTO. `YV[XH
`YV[XH IJKLMNO.PQIRSTO. IJKLMNO.PQIRSTO. `YV[XH
`YV[XH
!"#$%%&'(')*+,-.,./0-1+-.234+,5-.6/27(8-.8. UVHDWGUXDFHX FGHUVHDWGUXDFH UVHDWGUXDFHX FGHUVHDWGUXDFH UVHDWGUXDFHX FGHUVHDWGUXDFH UVHDWGUXDFHX FGHUVHDWGUXDFH
9:;<=:">?@"=$#A?!B?C;?
XDWYZGH
XXDWYZGH
XDWYZGH
XXDWYZGH
XDWYZGH
XXDWYZGH
XDWYZGH
XXDWYZGH
[\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX [\VDXUDFGDX
E][&
E][&
E][&
E][&
E][&
E][&
E][&
E][&
abcd
efge
h
h
ijki
jfj
lfjl
h
h
mnnmopqrstranqubqcod
h
h
h
h
h
h
h
h
nmvmwxmabcy
h
h
h
h
h
h
h
h
nmvmuxtxns
h
h
h
h
h
h
h
h
zvypqwdux{qpxvd
h
j|f
h
h
e}g
ke~
h
h
yrpq{mrpmvod
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h
h
h
1orpnsdopquxbxwod
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h
h
h
dwoxrpaysb{drpoybpvm
h
h
h
h
h
h
h
h
dnpqyampqyovdrpqbqcod
h
h
h
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h
h
h
h
¡¢
£
h
h
h
h
h
h
h
h
dar¤d
h
h
h
h
h
h
h
h
dux{qpq
h
h
h
h
h
h
h
h
m¤spq
h
h
h
h
h
h
h
h
¥
h
h
h
h
h
h
h
h
5pmpayxnrayd
h
h
h
h
h
h
h
h
1ood
h
h
h
h
h
h
h
h

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711

¦§¨¨©§¦


  
=>?@ABC5 +DENRQNVGFOS =>?@ABC5 +DENRQNVGFOS
DJGKFL KIFDEFGHIDJGKFL DEFGHIDJGKFL KIFDEFGHIDJGKFL
!"#$%&'()$*%'"+$!,%!%)'()$*%'"+$!,',-. DDEMFNGOHIP
QNREGRMS
PQNREGRMS DMNOPDJMUFKM
/01231345651718985:;<31
PDJMUFKM DDFMNDOTM
DFDTMUIGHOGR D>MWN@XOYZY5
UIGHOGR >W@XYZY5Y5@X[\
Y5
@
X
[
\

JRMN&
JRMN&
]^_`abc^cdef^`gdbfgfh`bidb`d̀^gjhbjkdljb^m
nopqr
stopo
ustvp
uppqw
xyzy{|}|x~
u
u
u
u
z{| |z
u
ptow
unrn
unts

nopqr
snrso
utsn
urqtp
]^_`abc^cdef^`gdbcibfgfh`bidb`dyz x~
uptop
nnr
unnon
unstv
z{| |z
u
u
unwsp
ur
1x~{||
uptop
nnr
unwnv
unrt
cilmfkfc
u
u
u
u
ffg̀_i
u
u
u
u
-PG
 
 



!"#$%%&+,!$("')!%)*$#"+$(',-#+$
dgjgm_mdhjb`lfaibc̀dg̀_if
dgjgm_mdhjb`lfaibc̀d`dhjbc^cd`l a`bc̀
-PG

   


=>?@ABC5Y5AW?[5 =>?@ABC5Y5AW?[5
NVEGJDGJUDMJ NVEGJDGJUDMJ
RMN&
RMN&
otww
oqso
u
u

 


 

!"#$¡¢5£3¤¥5¦;2§=¤3=¨6¥5;5©¥£¤;01<3¨ª58¨6¥01¤«¨1=3 2AW5¬®¯X (OVVEDFKI (OVVEDFKI
°d±`lgf²d̀^gjh³hdbiggfdb`d^fbcidlf^mdf´lfgfhif
rsrtnn
nonooo
npo
°°µd±`lgf²d̀^gjh³hdbiggfdb`d¶fi³ebid^`giflcid·iabfgi^d
~zyy|x|~|}x||z¸|
ntp¹nt
nnn¹nv
nnp¹rs

12345678 8 57 5 175 2512345678276427 711

º»¼¼¼»º

!"#$#%&%#'(&''$'
$#")*+$%#,-)."' /)0"'%#,-)."'
%1"!#"#2!+#2%*+$0 &''$'%*+*0#"0
'(&''$%1"*+3+320%%
%&"4#+###
56 789:;<=>?@A:AB8=>BC>D>EABF=;B@87=>EAF:GD>BC>D>EAH=GAIJ7@KLD>EMAI?NGD>EA
OA ?@F8:PGQ:OD<A PR;=O:BF=87IA PIJ9I8FIPBIA B=A J7@SC>DA :Q;@PA
5 8 7 
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Nieruchomości i Budownictwa
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:33:44 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Turcja („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:35:02 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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[\^_àYbZX
VWXYZX[XZ\V
[\^_àYbZX
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[\^_àYbZX
VWXYZX[XZ\V
[\^_àYbZX
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[\^_àYbZX
VWXYZX[XZ\V
[\^_àYbZX
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Obligacji Korporacyjnych
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:34:14 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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427567st :HYi=aXZi[r̀:r9r[Zr:Xr`=HaYl=[q=iu[qnvZi[qnv
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
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Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:34:25 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:32:04 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Bezpiecznego Wzrostu
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:32:26 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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2
_x̀fhblmccylf
_`c~c|qohòeqrno
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor Akcji Rynków Wschodzących
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie

z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych

PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.,
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.

(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw –
rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.

Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.
Koncepcja istotności stosowana jest przez
biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych
zniekształceń, jeśli występują, na
sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta.
W związku z powyższym wszystkie opinie,
oświadczenia i stwierdzenia zawarte
w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego
i wartościowego poziomu istotności ustalonego
zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami

(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej

realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;

 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
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podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:31:52 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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