Sprawozdanie finansowe
Investor Parasol SFIO
za rok 2020

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przekazać Państwu roczne sprawozdania finansowe za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 to, co działo się w globalnej gospodarce i na rynkach finansowych, rok 2020
prawdopodobnie długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Po wywołanym pandemią
drastycznym załamaniu w marcu 2020 r, w kolejnych miesiącach na rynkach akcji i obligacji
nastąpiło równie dynamiczne odbicie. Po początkowych lockdownach, świat na krótko wrócił
do normalności, po czym równie szybko się zamknął.

W tak nietypowym roku indeksy akcji, wspierane przez mające ograniczyć skutki pandemii
działania banków centralnych oraz rządów poszczególnych krajów, zachowywały się nad wyraz
dobrze. W efekcie 2020 rok zakończyliśmy niecodzienną mieszanką: rekordowymi przyrostami
dziennych przypadków zakażeń koronawirusem na świecie, społeczno-gospodarczą
kwarantanną w niemal całej Europie oraz w części stanów w USA, rekordowo niskimi stopami
procentowymi, rekordami na wielu rynkach akcji i niemal rekordowym poziomem optymizmu
inwestorów
Widoczne na całym świecie odreagowanie marcowych spadków, na krajowym parkiecie nie
przyniosło pełnej odbudowy głównego indeksu – WIG zakończył rok 2020 stratą w wysokości
1,4%. Warto przy tym zauważyć, że napływ na rynek szerokiej rzeszy inwestorów
indywidualnych przełożył się na silne wzrosty mniejszych (chrakteryzujących się często niską
płynnością) spółek – sWIG80 zyskał dzięki temu ponad 33%. Na drugim biegunie znalazły się
krajowe blue chips, których indeks WIG 20 stracił niemal 8%. Zgodnie z danymi publikowanymi
przez serwis Analizy Online, średnia stopa zwrotu wypracowana przez ponad pięćdziesiąt
funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniosła w minionym roku 5,8%. Fundusze Investors
kolejny rok z rzędu zdecydowanie wyróżniały się na tle rynku - Investor Akcji osiągnął zysk w
wysokości 23,04%, a Investor Akcji Spółek Dywidendowych 26,81%. Zapewniło to naszym
subfunduszom odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu najefektywniejszych
produktów w grupie porównawczej. Investor Top25 Małych Spółek zakończył miniony rok
stopą zwrotu w wysokości 12,07%.
Bardzo wysoką na tle konkurencji stopę zwrotu przyniosły też nasze fundusze mieszane.
Investor Zrównoważony osiągnął zysk w wysokości 26,20%, co zapewniło mu pierwsze miejsce
w grupie porównawczej. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zakończył 2020 r. stopą
zwrotu w wysokości 16,78%, dającą drugie miejsce w grupie 38 subfunduszy stabilnego
zwrotu.


Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek – wzrost o 16,10%

Oprócz wyników, potwierdzeniem bardzo wysokiej efektywności zespołu zarządzającego
funduszami Investors był fakt, że Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor
Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zdobyły nagrodę Alfa 2020
przyznawaną przez Analizy Online dla najlepszych funduszy inwestycyjnych. W przypadku
wszystkich trzech subfunduszy nagroda była kolejnym potwierdzeniem długoterminowej
efektywności inwestycyjnej. Investor Akcji Spółek Dywidendowych został wcześniej uznany za
najlepszy fundusz akcji polskich 2019 r. Inwestor Zrównoważony był laureatem nagrody Alfa
za 2013, 2014, 2018 i 2019 rok, a w 2015 r. uzyskał wyróżnienie. Dla Investor Zabezpieczenia
Emerytalnego to już szósta nagroda (statuetki Alfa zdobywał wcześniej w 2013, 2014, 2016,
2017 i 2019 roku), co oznacza że subfundusz jest najczęściej nagradzanym przez Analizy Online
rozwiązaniem inwestycyjnym.
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Wywołane pandemią zmiany w codziennym życiu (m.in. dynamiczne wzrosty większości
segmentów gospodarki bazujących na internetowym kontakcie z klientem) zaowocowały tym,
że na całym świecie szczególnie dużym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się spółki
szeroko pojętej „nowej ekonomii”, a szczególnie firmy technologiczne. Trend ten wykorzystał
subfundusz Investor Nowych Technologii, który dzięki dobrej selekcji zapewnił w 2020 roku
stopę zwrotu na poziomie 44,52%, bijąc o 2 punkty procentowe jeden z najlepszych
ubiegłorocznych indeksów – Nasdaq Composite. Dobrym wynikiem 2020 rok zakończył też
Investor Akcji Spółek Wzrostowych – w tym przypadku zysk wyniósł 28,22%.
Patrząc globalnie na rynki akcji w 2020 roku uwagę zwracał fakt, że po raz kolejny giełdy
amerykańskie wyróżniały się na tle innych parkietów na rynkach rozwiniętych. Indeks S&P500
zyskał w minionym roku 16,2%, podczas gdy indeksy takie, jak Euronext 100, FTSE 100 , czy
CAC40 nie odrobiły w 2020 marcowej przeceny, a niemiecki DAX skończył rok 4% na plusie. Co
ciekawe, indeksowi S&P500 tylko nieznacznie ustępował wskaźnik akcji rynków
wschodzących, który zyskał 15,8%. Było to zasługą głównych rynków azjatyckich, takich jak
Chiny, Korea, Tajwan i Indie, których łączny udział w indeksie MSCI Emerging Markets stanowi
już ponad 70%. Szybka wygrana w walce z pandemią Covid-19 w Azji umożliwiła dość wczesne
złagodzenie obostrzeń i powrót do w miarę normalnej aktywności ekonomicznej w
największych gospodarkach regionu. Ponadto, kompozycja akcji rynków wschodzących w
ostatnich latach została znacznie przeważona w stronę większej reprezentacji (szczególnie
azjatyckich) spółek technologicznych, co pozwoliło szerokim indeksom rynków wschodzących
czerpać korzyści z największej od roku 2000 hossy na rynku akcji nowych technologii. Spośród
dających ekspozycję na rynki zagraniczne subfunduszy Investors najlepszy wynik zapewnił
Investor Indie i Chiny – stopa zwrotu w minionym roku wyniosła tu 18,76%. Wyniki pozostałych
funduszy odzwierciedlających koniunkturę na rynkach zagranicznych przedstawiały się
następująco:







Investor Niemcy – wzrost o 5,15%
Investor Ameryka Łacińska – spadek o 2,26%
Investor BRIC – wzrost o 3,12%
Investor Rosja – spadek o 0,42%
Investor Turcja – spadek o 8,67%
Investor Akcji Rynków Wschodzących – wzrost o 0,96%
Investor Nieruchomości i Budownictwa – spadek o 15,20%

Wybuch pandemii COVID-19 silnie wpłynął w minionym roku na rynki obligacji. Chcąc
ograniczyć skutki wprowadzanych w większości krajów ograniczeń w życiu gospodarczym i
społecznym, banki centralne gremialnie luzowały politykę monetarną, czego jednym z
elementów było obniżanie podstawowych stóp procentowych. Z taką sytuacja mieliśmy do
czynienia również w Polsce – podstawowa stopa NBP spadła w 2020 roku z 1,5% do zaledwie
0,1%. Tak silna obniżka była bardzo korzystna dla funduszy inwestycyjnych lokujących środki
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przede wszystkim w obligacje o dłuższym terminie do wykupu lub ze stałym
oprocentowaniem. W ofercie Investors TFI tego typu produktem jest Investor Obligacji, który
zamknął rok zyskiem w wysokości 6,1%. Wyraźnie niższe stopy zwrotu wypracowywały
fundusze w mniejszym stopniu korzystające ze spadku stóp procentowych. Jednak i w tym
przypadku stopy zwrotu (2,09% w przypadku Investor Oszczędnościowy i 1,47% Investor
Dochodowy) były znacząco wyższe od dostępnych na polskim rynku produktów o najniższym
profilu ryzyka.





Investor Bezpiecznego Wzrostu - wzrost o 2,08%
Investor Obligacji Korporacyjnych - spadek o 2,84%
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus – wzrost o 0,62%
Investor Obligacji – wzrost o 6,32%

Podobnie jak rynki akcji, złoto również może zaliczyć poprzedni rok do relatywnie udanych.
Głównym katalizatorem prowadzącym do rekordowych wycen kruszcu była pandemia oraz
związany z nią spadek realnej rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji
skarbowych. Złoto już od 2019 roku znajdowało się w trendzie wzrostowym, a obniżki stóp
procentowych stały się dodatkowym bodźcem do wzrostu ceny kruszcu. Znalazło to
odzwierciedlenie w zyskowności Investor Gold Otwarty, który miniony rok zakończył stopą
zwrotu na poziomie 16,89%.

Szanowni Inwestorzy,
Tak jak dla wielu innych firm, tak i dla nas pierwsze miesiące 2020 roku przyniosły prawdziwy
test zarówno realizowanych strategii inwestycyjnych funduszy, jak i sprawności działania
kryzysowego całej firmy. Test ten zdaliśmy we wszystkich aspektach. Na bieżąco
obsługiwaliśmy zlecenia klientów, a Investors TFI działało bez zakłóceń mimo przejścia na
pracę zdalną. Powrót na rynki finansowe dobrej koniunktury, w połączeniu z dobrze
skonstruowanymi portfelami funduszy, zaowocował tym, że utrzymaliśmy wysoką
efektywność naszych produktów akcyjnych i mieszanych.
Bardzo dobre wyniki funduszy Investors TFI powodują, że cały czas utrzymujemy się w wśród
najefektywniejszych krajowych firm zarządzających funduszami. Znajduje to uznanie w oczach
niezależnych specjalistów. Biorąc pod uwagę stopy zwrotu naszych funduszy, Analizy Online
przyznały nam wyróżnienie w kategorii Najlepsze TFI 2020 r. W ośmiu dotychczasowych
edycjach nagród Alfa Investors TFI trzykrotnie uznane zostało za najlepsze towarzystwo
funduszy inwestycyjnych i trzykrotnie zdobyło wyróżnienie. Efektywność naszych funduszy
doceniają też specjaliści Rzeczpospolitej, której ranking powstaje na podstawie oceny
wyników funduszy inwestycyjnych wypracowanych w perspektywie 6 miesięcy, roku, 3 i 5 lat.
Po czterech z rzędu zwycięstwach, w 2020 r. roku Investors TFI zajęło drugie miejsce.
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Dbając o efektywność naszych subfunduszy cały czas pracujemy nad tym by zaoferować
Państwu rozwiązania inwestycyjne najlepiej dopasowane do potrzeb. Kierując się tą filozofią,
27 lutego 2021 roku zmieniliśmy strategię dwóch subfunduszy. Investor Obligacji
Korporacyjnych zmienił się w Investor Akumulacji Kapitału, a Investor Ameryka Łacińska w
Investor Quality.
Investor Akumulacji Kapitału jest odpowiedzią na środowisko zerowych stóp procentowych
i rosnącej inflacji. Subfundusz jest skierowany do konserwatywnych inwestorów, których
celem jest ochrona realnej wartości kapitału. Wysoki (80%) minimalny udział w portfelu
subfunduszu instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny.
Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a
także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych.
Łączny udział w portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali
szlachetnych nie przekroczy 20%.
Investor Quality jest natomiast nowym rozwiązaniem na polskim rynku, choć bazującym na
istniejącej od lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona
„quality”. Grupa ta uzupełnia funkcjonujący do tej pory podział na firmy wzrostowe (growth)
i dochodowe (value). Spółką zaliczaną do „quality” może być zarówno firma wzrostowa, której
rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy
gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji. Źródłem atrakcyjnych
wyników Investor Quality ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i
długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem między
innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych
przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery
wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.
Informacje o obu subfunduszach możecie Państwo
akumulacjakapitalu.investors.pl oraz quality.investors.pl

znaleźć

na

stronach

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej investors.pl, na której znajdziecie
bieżące komentarze wydarzeń na rynkach akcji, obligacji i złota, a także do subskrypcji naszego
cotygodniowego newslettera – można to zrobić na naszej stronie internetowej, w zakładce
„Skontaktuj się z nami”.
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 S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem załączone roczne połączone
sprawozdanie finansowe („sprawozdanie
finansowe”):
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (“Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, 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 niniejszego
sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
połączonego sprawozdania finansowego
Funduszu, które zawiera:
• wprowadzenie do połączonego
sprawozdania finansowego;
• połączone zestawienie lokat oraz
połączony bilans na dzień 31 grudnia
2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
• połączony rachunek wyniku z operacji;
• połączone 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.), a także
Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie 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.

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.

Niezależność
Jesteśmy niezależni od Funduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla
Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Funduszu oraz Towarzystwa
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.

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
odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
sprawozdania finansowego jako całości oraz
przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw.
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Kluczowa sprawa badania

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

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 2020 r. w sprawozdaniu
finansowym zawiera dane odnośnie wartości
wyceny składników lokat nienotowanych na
aktywnym rynku.

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 sprawdziliśmy,
czy występują przesłanki utraty wartości oraz
wykonaliśmy własną niezależną wycenę tych 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.
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.
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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.
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 działaniach
podjętych w celu eliminowania tych zagrożeń
oraz 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
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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

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Na inne informacje składa się sprawozdanie
z działalności Funduszu za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2020 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 z późn. zm.) oraz informacje
wymagane art. 13 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
(Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1) oraz art.
222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.), zwane
dalej razem “Innymi informacjami”. Inne
informacje nie obejmują sprawozdania
finansowego i sprawozdania biegłego
rewidenta na jego temat.

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

Odpowiedzialność Zarządu i Rady
Nadzorczej

Na podstawie wykonanej pracy w trakcie
badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Funduszu:

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie Innych informacji Funduszu
zgodnie z przepisami prawa.

• zostało sporządzone zgodnie z wymogami
art. 49 Ustawy o rachunkowości;

Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności Funduszu
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
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 do 31 grudnia 2020 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 do
30 czerwca 2020 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. oraz ponownie uchwałą
z dnia 9 lipca 2020 r. Sprawozdanie finansowe
Funduszu badamy nieprzerwanie począwszy
od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia
2018 r., to jest przez 3 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: 2021.04.13 23:34:02 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045

Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Warszawa, dnia 13 kwietnia 2021 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 Quality,

-

Investor Akumulacji Kapitału,

-

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 2020
roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

•

jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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
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są zgodne ze stanem faktycznym.
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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 dokonywano zmiany Polityki Rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Otwartych,
Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i PPK Specjalistycznych Funduszu Inwestycyjnych
Otwartych. Dotychczasowa treść wymagała dostosowania postanowienia pkt 8. ust. 7 dotyczącego wyceny
notowanych na aktywnym rynku papierów dłużnych poprzez wskazanie możliwości wyboru nowego rynku głównego
dla obligacji korporacyjnych. Zmiany, o których mowa, weszły w życie z dniem 08 kwietnia 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne z ekspozycją na rynki krajów
wschodzących, w szczególności Brazylii, Rosji, Indii i Chin.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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 Subfunduszu 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 jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa kilku funduszy zagranicznych z
ekspozycją na różnych rynkach.
Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu/segment
Akcji - nieruchomości
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
6
Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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 Subfunduszu 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)
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Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen w szczególności w 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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz może inwestować znaczną część aktywów w
instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej (głównie 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 Subfunduszu 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
Podwyższone
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).
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie/Umiarkowane
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku
pieniężnego o krótkich terminach wykupu lub okresach odsetkowych (zmiany oprocentowania).
Ryzyko walutowe
Brak
Aktywa Subfunduszu są denominowane w polskich złotych - brak ryzyka walutowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni 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) w celu zwiększenia
ekspozycji Subfunduszu i wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Subfunduszu 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 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 cen. 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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Subfunduszu 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
W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu fakt, iż Subfundusz lokuje powierzone środki
głównie 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na
niemiecki rynek akcji.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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
Podwyższone
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 kilku funduszy zagranicznych z koncentracją ekspozycji na
jednym rynku (niemieckim rynku akcji).
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 głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny
DWS Russia charakteryzujące się potencjalnie wysoką zmiennością.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz może inwestować znaczną część aktywów w
instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej (głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez
fundusz zagraniczny). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Subfundusz nie zabezpiecza
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. Subfundusz nie zabezpiecza
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. Subfundusz narażony jest na podwyższone ryzyko polityczne (kraju).

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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynek akcji tureckich oraz w akcje i papiery wartościowe
emitentów z siedzibą w Turcji.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz może inwestować znaczną część aktywów w
instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej. Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe.
Subfundusz nie zabezpiecza 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. Subfundusz nie zabezpiecza
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 Subfunduszu 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. Subfundusz
narażony jest na podwyższone ryzyko polityczne (kraju).
Subfundusz Investor Indie i Chiny - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
5
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. Subfundusz inwestuje głownie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynki Indii i Chin.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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. Subfundusz zabezpiecza 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 Subfunduszu 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 uczestnictwa oraz 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. 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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Obligacji
2
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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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) w celu zwiększenia
ekspozycji Subfunduszu i wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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 poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

115,60%
100,40%
101,31%

Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

122,72%
100,40%
101,31%

Subfundusz Investor Nowych Technologii:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

108,39%
100,01%
101,32%

Subfundusz Investor Dochodowy:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

146,68%
103,80%
120,38%

Subfundusz Investor Gold Otwarty:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

126,49%
100,40%
125,48%

Subfundusz Investor Niemcy:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

124,91%
100,51%
101,07%

Subfundusz Investor Rosja:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

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

Subfundusz Investor Turcja:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym

100,00%
100,00%

Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

100,00%

Subfundusz Investor Indie i Chiny:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

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

Subfundusz Investor Ameryka Łacińska:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

108,56%
100,11%
100,00%

Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

114,91%
100,19%
100,56%

Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

126,46%
101,39%
100,19%

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

110,03%
100,05%
100,58%

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

176,00%
140,45%
143,97%

Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

128,18%
100,75%
101,11%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INVESTOR PARASOL SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 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:

Pandemia, która zdominowała życie społeczno-gospodarcze oraz polityczne w 2020 roku, a w gruncie rzeczy to
zastosowanie polityki zamknięcia gospodarek (lockdown) na skalę światową jako metody walki z
rozprzestrzenieniem się koronawirusa, były czynnikami mającymi wystarczający ciężar gatunkowy, żeby zmienić
wieloletnie trendy (w gospodarce i na rynkach). Jednak choć 2020 rok przyniósł pandemiczny szok, zarówno w
gospodarce, jak i na rynkach finansowych to trwająca od 2009 roku hossa na Wall Street (i nie tylko) pokazała
swoją siłę i nieustępliwość, a gospodarka w USA (i nie tylko) zaskakująco szybko zaczęła odzyskiwać siły. Krach
na giełdach trwał jedynie kilka tygodni, choć był najgłębszym i najgwałtowniejszym spadkiem od dekad. Również
w najważniejszych gospodarkach świata nastąpiło jedynie krótkotrwałe (3-4 miesięczne) tąpnięcie, które dzięki
decyzjom o częściowym lub całkowitym zniesieniu restrykcji (od maja) oraz przy wydatnej pomocy ze strony
budżetów państw i banków centralnych, okazało się być najboleśniejszą, ale jednocześnie najkrótszą w historii
recesją. Najlepiej radziły sobie państwa azjatyckie, natomiast najgorzej sytuacja ekonomiczna i rynkowa
przedstawiała się na Starym Kontynencie. W drugiej połowie 2020 roku na całym świecie rozpoczęło się wyraźne
odbicie w aktywności społeczno-gospodarczej, które szybko zostało zdyskontowane przez inwestorów giełdowych,
szczególnie na Wall Street. Jednak jesienna fala pandemii, której efektów doświadczyła, przede wszystkim, Europa
oraz USA, wywołała konieczność wprowadzenia kolejnych obostrzeń, przez co proces odbudowy gospodarczej
nieco spowolnił. Generalnie główną ofiarą walki z pandemią stał się sektor usługowy, szczególnie związany z
turystyką, hotelarstwem, wypoczynkiem i rozrywką (bary, restauracje). Natomiast zaskakująco dobrze po
zakończeniu wiosennego lockdownu radził sobie w globalnej skali przemysł oraz konsumpcja dóbr trwałego użytku.
Miało to swoje odzwierciedlenie także na giełdach, w zachowaniu poszczególnych spółek oraz branż. Podwyższony
popyt na różne produkty i aktywa (meble, samochody, nieruchomości) spowodował nie tylko wzrost ich cen, ale
również obniżenie poziomu zapasów oraz braki z zaopatrzeniu. Duży popyt ze strony Chin na wszelkie surowce
wywindował ich ceny do poziomów niewidzianych od kilku lat (miedź, żelazo). Surowcowej hossie towarzyszył też
spadek wartości amerykańskiego dolara. W rezultacie akcji rynków wschodzących (+15.8%) w 2020 roku nie
ustępował wcale dokonaniom indeksu S&P500 (+16.2%). Było to zasługą głównych rynków azjatyckich, takich jak
Chiny, Korea, Taiwan i Indie, których łączny udział w indeksie MSCI Emerging Markets stanowi już ponad 70%.
Szybka wygrana w walce z pandemią Covid-19 w Azji umożliwiła dość wczesne złagodzenie obostrzeń i powrót do
w miarę normalnej aktywności ekonomicznej, w największych gospodarkach regionu. Jednak najważniejszym
czynnikiem kształtującym trendy na indeksie rynków wschodzących była jego struktura branżowa i duży udział
spółek technologicznych (odpowiedników spółek zaliczanych do grona FANGs na Wall Street), takich jak chińskie
: Tencent, Alibaba, Meituan, JD.com, Baidu, koreański - Samsung, tajwański - TSMC oraz hinduskie Reliance i
Infosys. To właśnie spółki technologiczne (od Azji po USA) okazały się głównym beneficjentem bardzo
nietypowego, pandemicznego kryzysu. Indeks Nasdaq zdołał wzrosnąć w 2020 roku o ponad 40%, a indeks spółek
FANGs nawet o ponad 100%. Na początku listopada 2020 roku pojawiły się wiadomości o wysokiej skuteczności
kilku szczepionek na koronawirusa, które rozbudziły nadzieje inwestorów na relatywnie szybkie i trwałe zwycięstwo
w walce z Covid-19, dzięki czemu w 2021 roku nastąpiłoby całkowite otwarcie gospodarek i normalizacja życia
społeczno-ekonomicznego. Dlatego pod koniec ubiegłego roku hossa na światowych giełdach zaczęła obejmować
coraz szersze kręgi spółek i sektorów. Siłę pokazywały banki oraz sektor wydobycia paliw, korzystający na wzroście
cen ropy. Do łask inwestorów powróciły spółki zaliczane do kategorii value. Do listopada ubiegłego roku małe spółki
w USA radziły sobie zdecydowanie gorzej niż duże, natomiast w końcówce roku sytuacja się odwróciła i indeks
Russell 2000 zaczął bardzo dynamicznie odrabiać względne straty do indeksu S&P500. Natomiast, na polskiej
giełdzie po zaliczeniu bardzo silnego spadku w czasie marcowego krachu, sytuacja była odwrotna. Indeks
grupujący duże spółki (WIG20) bardzo powoli podnosił się z kolan, natomiast małe spółki (indeks SWIG80) bardzo

szybko zniwelowały wcześniejsze straty. Bogaty w spółki z sektora finansowego oraz paliwowego indeks WIG20
okazał się jednak jednym z głównych beneficjentów euforii jaka zapanowała na rynkach po wieściach o
szczepionkach. Krajowy indeks dużych spółek urósł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2020 roku o ponad 30%,
dzięki czemu odrobił prawie wszystkie, postpandemiczne straty. Nastroje inwestorów na światowych rynkach
poprawiły się tak bardzo, że zimowa fala koronawirusa, która spowodowała częściowe zamknięcie gospodarek w
całej Europie oraz niektórych stanach w USA nie wywołała większych perturbacji na giełdach. W pierwszych dwóch
miesiącach 2021 roku sytuacja ta nie uległa zmianie. Pomimo trwającego, szczególnie na Starym Kontynencie,
lockdownu, indeks DAX zdołał ustanowić i utrzymać się na rekordowych poziomach, a bardzo wrażliwe na
koniunkturę małe i średnie spółki kontynuowały pokaz siły praktycznie w całej Europie, podążając śladem
wyznaczonym przez indeks Russell 2000 w USA. Istotna zmiana sytuacji rynkowej miała natomiast miejsce na
rynku obligacji, gdzie (w lutym 2021 roku) nastąpił bardzo szybki i wyraźny wzrost rentowności dłużnych papierów
skarbowych (od Polski, przez strefę euro po USA). Pomimo zapewnień płynących ze strony wszystkich banków
centralnych o determinacji w utrzymaniu krótkoterminowych stóp procentowych na dotychczasowym, rekordowo
niskim poziomie, inwestorzy zaczęli wątpić, że uda się dotrzymać tych obietnic w kolejnych kilku latach, biorąc pod
uwagę coraz bardziej widoczną presję inflacyjną. Choć ten gwałtowny wzrost rentowności obligacji wpłynął na
relatywną słabość spółek typu growth i części sektora technologicznego (w drugiej połowie lutego 2021 roku), to
jednak główny trend wzrostowy indeksów akcji na giełdach nie został powstrzymany. Dotychczasowa skala wzrostu
rynkowego (długoterminowego) kosztu pieniądza wciąż nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie nastąpi
zakończenie giełdowej hossy. Może natomiast nastąpić wzrost zmienności na rynkach akcji. Wyraźny wzrost
realnych rentowności długoterminowych obligacji w USA odbił się, w pierwszym kwartale 2021 roku, na
notowaniach złota, doprowadzając do pogłębienia trwającej od sierpnia 2020 roku korekty, rozpoczętej tuż po
ustanowieniu przez ten kruszec nowego rekordu.
27 lutego 2021 roku miała miejsce zmiana strategii inwestycyjnych dwóch subfunduszy. Investor Obligacji
Korporacyjnych zmienił się w Investor Akumulacji Kapitału, a Investor Ameryka Łacińska w Investor Quality.
Investor Akumulacji Kapitału jest skierowany do konserwatywnych inwestorów, których celem jest ochrona kapitału.
Wysoki (80%) minimalny udział w portfelu subfunduszu instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską
zmienność wyceny. Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a
także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych. Łączny udział w
portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych nie przekroczy 20%.
Investor Quality jest natomiast nowym rozwiązaniem na polskim rynku, choć bazującym na istniejącej od lat na
rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona „quality”. Grupa ta uzupełnia
funkcjonujący do tej pory podział na firmy wzrostowe (growth) i dochodowe (value). Spółką zaliczaną do „quality”
może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże
i rosnące przepływy gotówkowe dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji. Źródłem atrakcyjnych
wyników Investor Quality ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału
jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji,
siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów,
wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy.

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.

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.
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,

Subfundusz Investor BRIC
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
denominowanych w walutach obcych. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen
oraz ryzyko walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na
walutę typu forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia
rentowności portfela.
Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego
denominowane w walucie obcej. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, ryzyko
walutowe oraz ryzyko płynności (wynikające z ryzyka zawieszenia dokonywania odkupień jednostek uczestnictwa
przez fundusz zagraniczny lub problemów z rozliczeniem transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu
zagranicznego). Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę
typu forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowności
portfela.

Subfundusz Investor Nowych Technologii
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były instrumenty akcyjne, w tym akcje denominowane w walucie obcej.
Subfundusz narażony był przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen oraz ryzyko walutowe. Subfundusz
stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu forward). Subfundusz
nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowności portfela.
Subfundusz Investor Dochodowy:
Przedmiotem lokat Subfunduszu były głównie obligacje skarbowe Skarbu Państwa. Aktywa Subfunduszu są
denominowane w polskich złotych. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany stóp
procentowych. Subfundusz nie był narażony na ryzyko walutowe w związku z czym nie stosował transakcji
zabezpieczających ryzyko walutowe. Subfundusz wykorzystywał ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe
otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu w celu zwiększenia ekspozycji
Subfunduszu i wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
Subfundusz Investor Gold Otwarty
Przedmiotem lokat Subfunduszu głównie jednostki i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
oparte na cenie złota denominowane w walutach obcych. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko
rynkowe zmian cen, ryzyko związane z koncentracją aktywów na rynku złota i cyklicznością związaną z tym rynkiem
oraz ryzyko walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na
walutę typu forward).
Subfundusz Investor Niemcy
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
denominowanych w walutach obcych. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen
oraz ryzyko walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na
walutę typu forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia
rentowności portfela.
Subfundusz Investor Rosja
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego
denominowane w walucie obcej. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe,
ryzyko związane z koncentracją aktywów na rynku rosyjskim oraz ryzyko płynności (wynikające z ryzyka
zawieszenia dokonywania odkupień jednostek uczestnictwa przez fundusz zagraniczny lub problemów z
rozliczeniem transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu zagranicznego). Subfundusz nie zabezpieczał
ryzyka walutowego. Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia
rentowności portfela.
Subfundusz Investor Turcja
Przedmiotem lokat Subfunduszu były głównie jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynek akcji oraz akcje denominowane w walutach obcych. Subfundusz był
narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmian cen, ryzyko walutowe oraz ryzyko związane z koncentracją
aktywów na rynku tureckim. Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka walutowego. Subfundusz nie zawierał transakcji
na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowności portfela.
Subfundusz Investor Indie i Chiny:
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
denominowanych w walutach obcych. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmian cen
oraz ryzyko walutowe Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka walutowego. Subfundusz nie zawierał transakcji na
instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowność portfela.

Subfundusz Investor Ameryka Łacińska:
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego
denominowane w walucie obcej. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe
oraz ryzyko płynności (wynikające z ryzyka zawieszenia dokonywania odkupień jednostek uczestnictwa przez
fundusz zagraniczny lub problemów z rozliczeniem transakcji odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu
zagranicznego). Subfundusz nie zabezpieczał ryzyka walutowego. Subfundusz nie zawierał transakcji na
instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowności portfela.
Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych:
Przedmiotem lokat Subfunduszu były głównie obligacje nieskarbowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy
zagranicznych denominowane w polskich złotych i w walucie obcej. Subfundusz był narażony przede wszystkim na
ryzyko rynkowe (zmiany stóp procentowych i zmiany cen), ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe emitentów
papierów dłużnych. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na
walutę typu forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia
rentowności portfela.
Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus:
Przedmiotem lokat Subfunduszu były głównie obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych denominowane w polskich złotych oraz w walucie obcej. Subfundusz był narażony przede
wszystkim na ryzyko rynkowe (zmiany stóp procentowych i zmiany cen) oraz ryzyko walutowe. Subfundusz
stosował transakcje zabezpieczające w sposób ograniczony ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowności
portfela.
Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych:
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były instrumenty akcyjne, w tym akcje denominowane w walucie obcej.
Subfundusz narażony był przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmian cen oraz ryzyko walutowe. Subfundusz
stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu forward). Subfundusz
nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia rentowności portfela.
Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu:
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były obligacje (skarbowe i nieskarbowe) oraz tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych denominowane w polskich złotych polskich i walutach obcych. Subfundusz był narażony
przede wszystkim na ryzyko rynkowe (zmiany stóp procentowych i zmiany cen), ryzyko walutowe oraz ryzyko
kredytowe emitentów dłużnych papierów wartościowych. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko
walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach
pochodnych w celu zwiększenia rentowności portfela. Subfundusz wykorzystywał ponownie środki pieniężne i
papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu w celu
zwiększenia ekspozycji Subfunduszu i wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących:
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu były jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
denominowanych w walutach obcych. Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmian cen
oraz ryzyko walutowe Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na
walutę typu forward). Subfundusz nie zawierał transakcji na instrumentach pochodnych w celu zwiększenia
rentowności portfela.

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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie
sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2020
poz. 2103) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku.
2.

PRZEGLĄD DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH PODJĘTYCH W 2020 ROKU ORAZ PRZEGLĄD PORTFELA
NA KONIEC ROKU:

W 2020 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 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 90,85% aktywów oraz gotówka i depozyty.
b)

Investor Rosja:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 93,3% aktywów oraz gotówka i depozyty.
c)

Investor Turcja:

W 2020 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 2020 r., akcje stanowiły 48,14% aktywów Subfunduszu, tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych 45,19%, a pozostałą część stanowiły gotówka i depozyty.
d)

Investor BRIC:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 95,54% aktywów oraz gotówka i depozyty.
e)

Investor Indie i Chiny:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 95,2% aktywów oraz gotówka i depozyty.
f)

Investor Ameryka Łacińska:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 94,01% aktywów oraz gotówka i depozyty.
g)

Inwestor Akcji Spółek Wzrostowych:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były akcje, prawa do akcji i kwity depozytowe
stanowiące 83,8% aktywów oraz gotówka i depozyty.
h)

Inwestor Akcji Rynków Wschodzących:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 95,19% aktywów oraz gotówka i depozyty.
i)

Investor Gold Otwarty:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 90,55% aktywów, dłużne papiery wartościowe stanowiące 7,4% aktywów oraz gotówka i depozyty.
j)

Investor Bezpiecznego Wzrostu:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe stanowiące
98,93% aktywów, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowiące 0,25% aktywów oraz gotówka i
depozyty.
k)

Investor Dochodowy:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe stanowiące
99,54% aktywów oraz gotówka i depozyty.
l)

Investor Obligacji Korporacyjnych:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe stanowiące
9,36% aktywów, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowiące 43,49% aktywów, obligacje skarbowe w
ramach transakcji Buy-Sell-Back stanowiące 20,37% aktywów oraz gotówka i depozyty.
m) Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus:
W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były dłużne papiery wartościowe stanowiące
38,12% aktywów, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowiące 47,29% aktywów oraz gotówka i
depozyty.
n)

Investor Nieruchomości i Budownictwa:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
stanowiące 94,46% aktywów oraz gotówka i depozyty..
o)

Investor Nowych Technologii:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były akcje, prawa do akcji i kwity depozytowe
stanowiące 96,48% aktywów, obligacje skarbowe w ramach transakcji Buy-Sell-Back stanowiące 0,54% aktywów
oraz gotówka i depozyty .
3.

PRZEGLĄD WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ FUNDUSZ W 2020 ROKU:

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

Investor Niemcy – wzrost o 5,15%,

b)

Investor Ameryka Łacińska – spadek o 2,26%,

c)

Investor BRIC – wzrost o 3,12%,

d)

Investor Rosja – spadek o 0,42%,

e)

Investor Turcja – spadek o 8,67%,

f)

Investor Indie i Chiny – wzrost o 18,76%,

g)

Investor Akcji Rynków Wschodzących – wzrost o 0,96%,

h)

Investor Nowych Technologii – wzrost o 44,52%,

i)

Investor Akcji Spółek Wzrostowych – wzrost o 28,22%,

j)

Investor Dochodowy – wzrost o 1,47%,

k)

Investor Bezpiecznego Wzrostu – wzrost o 2,08%,

l)

Investor Obligacji Korporacyjnych – spadek o 2,84%,

m) Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus – wzrost o 0,62%,

4.

n)

Investor Nieruchomości i Budownictwa – spadek o 15,20%,

o)

Investor Gold Otwarty – wzrost o 16,89%.

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

W 2020 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 Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w
wyniku niekorzystnego kształtowania się cen rynkowych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat
Subfunduszu. Ceny instrumentów finansowych są pochodną ogólnej sytuacji makroekonomicznej, oceny
perspektyw jej rozwoju przez inwestorów, oraz postrzeganiem przez inwestorów wpływu tych czynników na danego
emitenta, jego pozycję rynkową i sytuację finansową. Ryzyko rynkowe dotyczy w szczególności cen instrumentów
finansowych o charakterze udziałowym (zwłaszcza akcji) w przypadku których pogorszenie ogólnej koniunktury
rynkowej może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi.
Na cenę rynkową instrumentów finansowych mogą również wpływać ryzyka związane z aspektami
zrównoważonego rozwoju (środowiskowymi, społecznymi lub ładu korporacyjnego). Orientacje strategiczne
emitentów, którzy nie biorą pod uwagę aspektów równoważonego rozwoju, mogą mieć potencjalnie negatywny
wpływ na wyceny emitowanych przez nich papierów wartościowych (np. ryzyko utraty reputacji, bazy klientów, kar
finansowych). Zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na wzrost zmienności cen niektórych towarów (np. towarów
rolno-spożywczych).
Ryzyko stopy procentowej
Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko stóp procentowych polegające na wrażliwości kursów instrumentów
finansowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Zmiany w
poziomie rynkowych stóp procentowych wpływają na ceny dłużnych papierów wartościowych, przy czym związek
cen tych papierów z poziomem stóp procentowych ma charakter zależności odwrotnie proporcjonalnej.
Wzrost rynkowych stóp procentowych oznacza spadek kursów papierów dłużnych, w szczególności o
oprocentowaniu stałym, spadek stóp procentowych powoduje wzrost kursów papierów dłużnych. Ten rodzaj ryzyka
wzrasta wraz z wydłużaniem okresu do terminu wykupu i może wpłynąć na spadek wartości aktywów Subfunduszu
oraz Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone są ryzykiem przepływów
środków pieniężnych wynikającym ze zmieniających się stóp procentowych (np. odsetki od obligacji, lokat
bankowych czy zaciągniętych pożyczek o zmiennym oprocentowaniu), co może wpływać na wartość Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe
Inwestycje Subfunduszu obarczone są ryzykiem kredytowym, czyli ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów
wartościowych i związanym z tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości lokat Subfunduszu. Ryzyko
kredytowe dotyczy przede wszystkim dłużnych papierów wartościowych i jest związane z utratą zdolności
emitentów do terminowej realizacji zobowiązań związanych z wyemitowanymi papierami wartościowymi. Sytuacja
taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się sytuacji finansowej emitenta spowodowanego przez
czynniki wewnętrzne lub uwarunkowania zewnętrzne (otoczenie makroekonomiczne, sytuacja w branży emitenta,
otoczenie prawne). Analogiczne ryzyko spłaty zobowiązania występuje w przypadku złożenia przez Subfundusz
lokaty bankowej i odnosi się do wypłacalności banku. Ryzyko kredytowe obejmuje również ryzyko związane z
obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych
papierów wartościowych emitenta.
Na ryzyko kredytowe mogą również wpływać ryzyka zrównoważonego rozwoju związane z aspektami
środowiskowymi, społecznymi lub ładu korporacyjnego. Kwestie te mogą mieć potencjalnie wpływ na wzrost, udział
w rynku i zyskowność emitentów, a tym samym ich sytuację finansową. Działania zmierzające do transformacji
niektórych sektorów gospodarki lub nowe regulacje technologiczne mogą prowadzić do zmian w nastawieniu
konsumentów lub wymagać wysokich nakładów kapitałowych prowadząc do pogorszenia kondycji finansowej
emitentów.
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 polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu instrumentów finansowych, w wyniku braku
wystarczającego popytu lub podaży, bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych. W przypadku niektórych
instrumentów finansowych niskie obroty na rynku, na którym dokonywane są transakcje lub inne ograniczenia ich
zbywalności, mogą uniemożliwiać sprzedaż dużej ilości 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.
Posiadanie w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu papierów wartościowych niewprowadzonych do obrotu lub
nienotowanych na aktywnym rynku, może skutkować koniecznością sprzedaży tego rodzaju papierów
wartościowych 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 jednostek uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego
inwestowania istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia odkupowania jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego
inwestowania co może, zwłaszcza w przypadku gdy stanowią one istotną część aktywów Subfunduszu, skutkować
realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko płynności wzrasta znacząco w okresach kryzysów i zawirowań na rynkach finansowych wywoływanych
między innymi przyczynami naturalnymi (np. katastrofami naturalnymi czy epidemiami), ekonomicznymi lub
politycznymi. Dotkliwe zjawiska pogodowe mogą zwiększać ryzyko płynności dla niektórych klas aktywów lub
regionów inwestycji 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 Subfunduszy 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.
W przypadku inwestowania w tytuły lub jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego
inwestowania oprócz ryzyk, właściwych dla instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli, występują
następujące rodzaje ryzyka:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ryzyko braku wpływu na bieżącą strukturę portfela inwestycyjnego oraz strategię inwestycyjną i decyzje
podejmowane przez zarządzającego – polega na braku wpływu na skład portfela i jego zmiany
dokonywane przez zarządzającego funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania.
ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego – zgodnie z regulacjami,
jakim podlegają fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, są one zobowiązane
ujawniać skład ich portfeli inwestycyjnych wyłącznie okresowo, co powoduje, iż zarządzający
Subfunduszem, podejmując decyzje inwestycyjne ma dostęp wyłącznie do bieżącej wyceny aktywów
funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu portfela tych
instytucji. W związku z powyższym niemożliwe jest bieżące określanie parametrów inwestycyjnych oraz
poziomu ryzyka danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania.
ryzyko płynności – ryzyko to polega na niemożności zbycia określonej liczby jednostek uczestnictwa lub
tytułów uczestnictwa po cenie odzwierciedlającej ich wartość w księgach Subfunduszu lub nabycia ich po
cenie odzwierciedlającej ich wartość rynkową.
ryzyko wyceny – w przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji
wspólnego inwestowania istnieje możliwość, iż instytucje te dokonują wyceny aktywów wchodzących w
skład ich portfeli inwestycyjnych w sposób odmienny niż dokonywałby jej Subundusz gdyby dokonywał
lokat bezpośrednio w instrumenty znajdujące się w portfelu funduszu zagranicznego.
ryzyko transakcji – możliwość opóźnień realizacji bądź rozliczeniu transakcji związanych z jednostkami
uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułami uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania
spowodowanych czynnikami niezależnymi od Subfunduszu i Towarzystwa.
ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - w przypadku inwestycji w tytuły lub jednostki
uczestnictwa istnieje ryzyko znacznego uzależnienia wyników Subfunduszu od wyników jednego lub kilku
funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania znajdujących się w portfelu 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 przeprowadzenie transakcji lub
spowodować błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji. Ekstremalne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne
lub epidemie mogą powodować uszkodzenia mienia, infrastruktury czy zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
oraz powodować znaczące zakłócenia w działalności operacyjnej.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2021 r.

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

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

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

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 Nieruchomości i Budownictwa



Investor Akcji Rynków Wschodzących

nie zawierały żadnych transakcji określonych w Rozporządzeniu.
Dane wymagane ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Rozporządzeniem:

SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Dane ogólne

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

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

Suma:

-

-

518 819

3,94%

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

-

-

-

-

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

-

-

518 819

3,94%

od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

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

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

-

38

-

19

IPOPEMA SECURITIES S.A.

-

38

-

19

Tabele zawierające wyłącznie wartości zerowe zostały pominięte.

SUBFUNDUSZ INVESTOR GOLD OTWARTY

od 2020-01-01 do 2020-12-31
Dane ogólne
Suma:
Transakcje, w wyniku których następuje
przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk:
SBB
Transakcje, w wyniku których następuje
przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk:
BSB

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

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

41 172 222

7,41%

2 492 969

0,75%

-

-

-

-

41 172 222

7,41%

2 492 969

0,75%

2020-12-31
Zbiorcze dane dotyczące
transakcji
Transakcje przy zobowiązaniu
się funduszu do odkupu, w tym:
Transakcje przy zobowiązaniu
się funduszu do sprzedaży, w
tym:
PL0000108817

Wartość
transakcji w PLN

Rodzaj i jakość
zabezpieczeń

Okres
zapadalności
zabezpieczeń

Waluta
zabezpieczeń

Okres
zapadalności

Kraj siedziby
kontrahenta

Rozliczenie i
rozrachunek

41 172 222
41 172 222

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

Kontrahent
centralny

od 2020-01-01 do 2020-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w PLN

Kontrahent

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w tym:

41 172 222

PL0000108817

41 172 222

od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

IPOPEMA SECURITIES S.A.

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

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

-

4 921

-

7 933

IPOPEMA SECURITIES S.A.

-

4 921

-

6 536

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

-

-

-

1 397

SUBFUNDUSZ INVESTOR DOCHODOWY
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Dane ogólne

Wartość transakcji w PLN

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

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

Udział w aktywach
całkowitych

Suma:

19 250 741

20,36%

-

-

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

19 250 741

20,36%

-

-

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

-

-

-

-

2020-12-31
Zbiorcze dane dotyczące transakcji

Wartość
transakcji w PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do odkupu, w tym:

Rodzaj i jakość
zabezpieczeń

Okres
zapadalności
zabezpieczeń

Waluta
zabezpieczeń

Okres
zapadalności

Kraj siedziby
kontrahenta

Rozliczenie i
rozrachunek

19 250 741

PL0000108817

6 025 212

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

PL0000110615

8 196 797

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

PL0000110615

5 028 732

Brak

Brak

Brak

2021-01-05

Polska

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do sprzedaży, w tym:

Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny

-

od 2020-01-01 do 2020-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Kontrahent

19 250 741

PL0000108817

6 025 212

IPOPEMA SECURITIES S.A.

PL0000110615

13 225 529

IPOPEMA SECURITIES S.A.

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w tym:

-

od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych
Suma:

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

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

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

2 917

2 170

1 117

1 820

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

110

-

-

-

IPOPEMA SECURITIES S.A.

135

1 572

-

873

MBANK S.A.

324

-

720

49

14

-

391

-

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
S.A.

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

2 334

598

6

898

SUBFUNDUSZ INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Dane ogólne

Wartość transakcji w PLN

Suma:

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

Udział w aktywach
całkowitych

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

3 419 273

0,63%

-

-

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

502 625

0,09%

-

-

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

2 916 648

0,54%

-

-

2020-12-31
Zbiorcze dane dotyczące transakcji

Wartość
transakcji w PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do odkupu, w tym:

502 625

PL0000110615

502 625

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do sprzedaży, w tym:

2 916 648

PL0000110615

2 916 648

Rodzaj i jakość
zabezpieczeń

Okres
zapadalności
zabezpieczeń

Waluta
zabezpieczeń

Okres
zapadalności

Kraj siedziby
kontrahenta

Rozliczenie i
rozrachunek

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

Kontrahent
centralny

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

Kontrahent
centralny

od 2020-01-01 do 2020-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

502 625

PL0000110615

502 625

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w tym:

2 916 648

PL0000110615

2 916 648

od 2020-01-01 do 2020-12-31

Kontrahent

IPOPEMA SECURITIES S.A.

IPOPEMA SECURITIES S.A.

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

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Rentowność i koszty transakcji finansowych

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

-

1 140

-

887

IPOPEMA SECURITIES S.A.

-

1 140

-

887

SUBFUNDUSZ AKUMULACJI KAPITAŁU
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Dane ogólne

Wartość transakcji w PLN

Suma:

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

Udział w aktywach
całkowitych

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

1 005 741

20,53%

-

-

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

-

-

-

-

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

1 005 741

20,53%

-

-

2020-12-31
Zbiorcze dane dotyczące transakcji

Wartość
transakcji w PLN

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do odkupu, w tym:

-

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do sprzedaży, w tym:

1 005 741

PL0000110615

1 005 741

Rodzaj i jakość
zabezpieczeń

Brak

Okres
zapadalności
zabezpieczeń

Waluta
zabezpieczeń

Brak

Okres
zapadalności

Brak

Kraj siedziby
kontrahenta

2021-01-04

Polska

Rozliczenie i
rozrachunek

Kontrahent
centralny

od 2020-01-01 do 2020-12-31
10 najważniejszych kontrahentów
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Wartość transakcji w PLN

Kontrahent
-

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w tym:

1 005 741

PL0000110615

1 005 741

IPOPEMA SECURITIES S.A.

od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

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

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień
bilansowy w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

-

689

9

4 114

IPOPEMA SECURITIES S.A.

-

576

-

835

MBANK S.A.

-

113

9

2 208

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

-

-

-

1 071

SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH PLUS
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

Suma:

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

171

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

od 2019-01-01 do 2019-12-31
Koszty na dzień bilansowy
w PLN
303

-

Przychody na dzień
bilansowy w PLN
67

0

-

-

-

IPOPEMA SECURITIES S.A.

22

74

-

7

MBANK S.A.

57

150

-

-

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

92

79

-

60

Tabele zawierające wyłącznie wartości zerowe zostały pominięte.
SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

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

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Suma:

-

245

-

-

IPOPEMA SECURITIES S.A.

-

9

-

-

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

-

236

-

-

Tabele zawierające wyłącznie wartości zerowe zostały pominięte.

SUBFUNDUSZ INVESTOR BEZPIECZNEGO WZROSTU
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Dane ogólne

Wartość transakcji w PLN

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

Udział w aktywach
całkowitych

Wartość transakcji w PLN

Udział w aktywach
całkowitych

Suma:

77 192 128

43,95%

112 498 916

31,59%

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

77 192 128

43,95%

112 498 916

31,59%

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

-

-

-

-

2020-12-31
Zbiorcze dane dotyczące transakcji
Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do odkupu, w tym:

Wartość
transakcji w PLN

Rodzaj i jakość
zabezpieczeń

Okres
zapadalności
zabezpieczeń

Waluta
zabezpieczeń

Okres
zapadalności

Kraj siedziby
kontrahenta

77 192 128

PL0000108817

502 101

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

PL0000108817

22 091 949

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

PL0000110615

9 805 984

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

PL0000110615

25 143 663

Brak

Brak

Brak

2021-01-05

Polska

PL0000500260

10 433 186

Brak

Brak

Brak

2021-01-18

Polska

PL0000500286

9 215 245

Brak

Brak

Brak

2021-01-04

Polska

Transakcje przy zobowiązaniu się
funduszu do sprzedaży, w tym:

Rozliczenie i
rozrachunek

-

Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny
Kontrahent
centralny

od 2020-01-01 do 2020-12-31
10 najważniejszych kontrahentów

Wartość transakcji w PLN

Kontrahent

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

77 192 128

PL0000108817

22 594 050

IPOPEMA SECURITIES S.A.

PL0000110615

34 949 647

IPOPEMA SECURITIES S.A.

PL0000500260

10 433 186

IPOPEMA SECURITIES S.A.

PL0000500286

9 215 245

IPOPEMA SECURITIES S.A.

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do sprzedaży, w tym:

-

od 2020-01-01 do 2020-12-31
Rentowność i koszty transakcji finansowych
Suma:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
HAITONG BANK S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
IPOPEMA SECURITIES S.A.
MBANK S.A.

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

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

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

Koszty na dzień bilansowy
w PLN

Przychody na dzień
bilansowy w PLN

604 286

118 566

1 492 959

12 755

16 129

-

8 227

-

-

-

528

-

111 376

8 201

59 252

-

48 789

580

546 236

5 053

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

201 230

1 448

364 183

359

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

216 894

108 337

499 017

7 343

9 868

-

15 516

-

SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE

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 dokonywano zmiany Polityki Rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Otwartych,
Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i PPK Specjalistycznych Funduszu Inwestycyjnych
Otwartych. Dotychczasowa treść wymagała dostosowania postanowienia pkt 8. ust. 7 dotyczącego wyceny
notowanych na aktywnym rynku papierów dłużnych poprzez wskazanie możliwości wyboru nowego rynku głównego
dla obligacji korporacyjnych. Zmiany, o których mowa, weszły w życie z dniem 08 kwietnia 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne z ekspozycją na rynki krajów
wschodzących, w szczególności Brazylii, Rosji, Indii i Chin.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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 Subfunduszu 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 jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa kilku funduszy zagranicznych z
ekspozycją na różnych rynkach.
Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu/segment
Akcji - nieruchomości
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
6
Ogólny poziom ryzyka
Wysokie
Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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 Subfunduszu 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen w szczególności w 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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz może inwestować znaczną część aktywów w
instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej (głównie 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 Subfunduszu 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
Podwyższone
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).
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie/Umiarkowane
Subfundusz lokuje powierzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku
pieniężnego o krótkich terminach wykupu lub okresach odsetkowych (zmiany oprocentowania).
Ryzyko walutowe
Brak
Aktywa Subfunduszu są denominowane w polskich złotych - brak ryzyka walutowego.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni 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) w celu zwiększenia
ekspozycji Subfunduszu i wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
Ryzyko kredytowe/kontrahenta
Niskie
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Subfunduszu 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 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 cen. 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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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
Związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty
finansowe są przedmiotem lokat Subfunduszu 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
W przypadku Subfunduszu ryzyko ograniczone ze względu fakt, iż Subfundusz lokuje powierzone środki
głównie 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na
niemiecki rynek akcji.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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
Podwyższone
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 kilku funduszy zagranicznych z koncentracją ekspozycji na
jednym rynku (niemieckim rynku akcji).
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 głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny
DWS Russia charakteryzujące się potencjalnie wysoką zmiennością.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz może inwestować znaczną część aktywów w
instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej (głównie w jednostki uczestnictwa emitowane przez
fundusz zagraniczny). Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe. Subfundusz nie zabezpiecza
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. Subfundusz nie zabezpiecza
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. Subfundusz narażony jest na podwyższone ryzyko polityczne (kraju).

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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynek akcji tureckich oraz w akcje i papiery wartościowe
emitentów z siedzibą w Turcji.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz może inwestować znaczną część aktywów w
instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej. Aktywa Subfunduszu są narażone na ryzyko walutowe.
Subfundusz nie zabezpiecza 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. Subfundusz nie zabezpiecza
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 Subfunduszu 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. Subfundusz
narażony jest na podwyższone ryzyko polityczne (kraju).
Subfundusz Investor Indie i Chiny - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Akcji
5
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. Subfundusz inwestuje głownie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne z ekspozycją na rynki Indii i Chin.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Niskie
Związane z możliwością przejściowego zaangażowania w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (stało
i zmiennokuponowe).
Ryzyko walutowe
Wysokie
W przypadku Subfunduszu ryzyko istotne. Subfundusz 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. Subfundusz zabezpiecza 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 Subfunduszu 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 uczestnictwa oraz 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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
zmiennością cen. 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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

Obligacji
2
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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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) w celu zwiększenia
ekspozycji Subfunduszu i wykorzystania efektu dźwigni finansowej.
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 swoje aktywa w instrumenty finansowe charakteryzujące się potencjalnie wysoką
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 dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje (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 poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

115,60%
100,40%
101,31%

Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

122,72%
100,40%
101,31%

Subfundusz Investor Nowych Technologii:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

108,39%
100,01%
101,32%

Subfundusz Investor Dochodowy:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

146,68%
103,80%
120,38%

Subfundusz Investor Gold Otwarty:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

126,49%
100,40%
125,48%

Subfundusz Investor Niemcy:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

124,91%
100,51%
101,07%

Subfundusz Investor Rosja:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

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

Subfundusz Investor Turcja:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym

100,00%
100,00%

Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

100,00%

Subfundusz Investor Indie i Chiny:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

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

Subfundusz Investor Ameryka Łacińska:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

108,56%
100,11%
100,00%

Subfundusz Investor Obligacji Korporacyjnych:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

114,91%
100,19%
100,56%

Subfundusz Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

126,46%
101,39%
100,19%

Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

110,03%
100,05%
100,58%

Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

176,00%
140,45%
143,97%

Subfundusz Investor Akcji Rynków Wschodzących:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (według metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

128,18%
100,75%
101,11%

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Niemcy („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:33 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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2à^e[e]f^`^ffZ[\]^\w _\^Zc
}GKA~$
$$

HA@IA$CDEFG$
74854
5666q 86
74854
5666q 86
74854
42{42
$$
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Quality (do dnia 27 lutego 2021 r.
działającego pod nazwą Investor Ameryka
Łacińska) („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:42 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor BRIC („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:24 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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ỳe|~a}z}`|x_
7xbc`yz{|`y|
b}{}dc
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Gold Otwarty („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(„Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na
dzień 31 grudnia 2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.

2/4

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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:29 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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 ¶uimx{c·ib{uylaz}ifltuuil{iz}y{jixiawckuhd{i³fbfymflxfiabcdefdgh}¸
X WY`oQO`Y_QTXSPNSSQ¹ltuyaz{ghcik|°y{hiwae{mx}iwkx}hamue{Y_QTXSZ
TQRYSX¯Z5[\][PO[RY[PNSSQ
\ ºkcu{xazuy}ix}lj»ltkutixcixb}h{uiajuti{iy{cxkcu{xazuy}ix}lj»ltkutixiz}hcy}i
_QTXS
 MNOPQRSTQUNRVWXUQYOXPZN5[\][PO[RY[Q\N¯[N¼
X NRSXUZNPZN_QTXS
\ Z_XPR
o 8Xo[PNTU`PZT[YQVNWXoZ
O NRSXUZNPZNY¯ZXPUXTS̀UXoPNSSQ
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86

½¾¿¿À¾½

  !"#$%
& '()*#+,,-."
/ 0$1$2324$5!"#$%,,-.$)3!"#$3.!$)"#$.5"#3 !$.)#!
3$).$3654*!!+$.$, 6-.#764).3, !#762(2 ,2638
9 :4).3, !$(! 6.$$*2$, $4);. .1$.*< $=34)3",3$ !$*
>!!6)?! 6;.3, !@A<)2, !@BBC)-2D.64).!$63#3$<;1#736,
)#72 -.#!(2 ,263!.$6##78
E F$, 6-.*64).3, !2(! 6.*:2(2 ,2632 ,3!$G!1 6.
4)34,"# ,3!$G)#3.)H-.;. $ $, 6-+2#3$6!#..
4,3!1$-$<)!$4)$3$ . $6.$,52<-12#34,3!5.$<4.4).,3$ !2
,3!$G!1 6.3*! .-4!1$.45# *!.45# *%4366. !2.$1!#3
IJKLMNOPQRMNKSQNTU VWRXVUJOPYZJXJRSG!1 6.4)34,,3!$G.1,
4)#%,. !-22+$<,3!$G6!$.-)$6!$64).3,.#3*.#$ (!#1$
,1!#3 $6. !-3<, 3$6 $* ,3!$G!1 6.!,3!$1 $6-12#3$*
4,3!5.*3<, !$3.#$ "$ ,3!$G8
[\]^_`abcdefaghijklm
m
:4)3",3 !$$, 6-.$<64).3, !:2(2 ,2632.*<,-!$). !#.,-  !
62!$-. #7#$ %$6*#!!4)3+#!35n$G.45."##766. $36,)#72 -.#!
)3 4)$3$ . $.)#!-.;.!46.;.)3-.4)3#7,;.!-63;.8:3#2 -!
,- . $6".4)#!2,6+4 $, $7!6)#3 $%, $*n1!.$,36$).. !) -2
)363$)$<! #7#3 !-;.2.n #73.5#!.$., #7-1!#3 #!#78: .!" $
4,6.+,63#. !.)#!!1 6.#7-.;.!3.!"3G%-;)#7!$,6!+-)$1!H.
$, 3 #3 646;4,6.!$#$ 4#7,3"#$3-. $<) -28
:3#2 -!!35n$ !6 .!"#$!#74,6.+4,1$<"-)$6.*4)3$<1",*8o)$- T
63#2 -#76")343 . $.-)$6!$%.-;)*,-  3*! 63#2 -2%$n$1!-)$-,#3
1-$<-)$6212.-)$6!$%.-;)*,-  3*! !-)$6#74)3635#7%$1!-)$-.45.
3);. !$n"#%-!4)3635$-)$68
:3#2 -!,-  $,3!$G!1 6.2.3<1+, !"4)*$)3$<, !!43!*)3-$ 
,3!$G8p!)"#4,2.<+3*!$ H#3$ !<64,)#3$<!6!$$ !$4$. H T RUOWMS
,-  #763#2 -;.8
qrsjkfhblckcidbtufavcwfavghijkxavcbhyjwsfarbcbcjzlwfarbc{j|xae}axavc~gygh{gdegm
m
 o6!+<!:2(2 ,26326"4).,3 $..12#!$416-!$8
 4$)#$ ,#3"#$ :2(2 ,2632 2*2$ 6!+ . -6!+<#7 )#72 -.#7
.-)$6!$%-;)$<,#3"8
 4!6.-6!+<#7)#72 -.#7:2(2 ,2632,- . $6"4,6.!$,.,;.
-6!+<.#784$)#$,#3"#$463#3$<;1#76-5, !-;.-.;.!46.;.
:2(2 ,26322*2$6!+.-6!+<#7)#72 -.#7., !23.)#!) 6-#!8
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86



  !"#$%&#'(#)*+!!,-.-&%-"!-/0-/"1(#"123
456789:;<=6758>?89@8AB8<@56CDB5<546C58E;<=
F ,#$%&##)95>=GD5H>;B>=GDI4BDB58>?89@8AB<@9C8<=6D9=I;E;ED96CD<=6D9=
)/JKLMNOP+!"#$%&#P%#)'+3+#/")* )(+%!&!(+)+&"#/(0 0&
(&-/0-/"1(%!(+-0 (P-(!21%&(&/Q"!/(&#)('(
58>?89@-"!--")&-/2 !  (R!SP* )+!0&-* )(+%!&!(+)+&"#/J
T )"#$%&#* +).#)-/0-/"1(#"123+3-&#(3,-.-&%-"!-(%$-2
&&P/0-/R/*+(!/10#+"#RJ,#$%&#* +).#)&)& %*$G9CD
-/0-/"1(%$-2(+)U+'(&/!+-J
V ,#$%&##))+!0&(!0&!&&"#$%&##)-/0-/"1(&&
(&#/R/!&&)3"#$%&#'(#)(0&&3(&)-&3% *$)-
)+!0&3*+!3 %'(*&1Q&3J
W $-Q&**+(+)U(-/0-/"1(#"123+3-&# (3(%$-2(+)U
-")&/(")"-&#-% 3(+)U& 0&&/$R!&!"#-0-(&0%")#0J
X Y"#-")+)1!!"#$%&#'(#),-.-&%-"!-(!"10)%RPP&/%+Q"!
AI4BD@5/"1/#*+("!ZP * 2/RR&*+!*"&-"*+!%&0"#$%&# 0
&/(Q"!/&&%&2 "#$%&##)P(*+!*%#-&")+-0&)'((&&3
((" #U"# +2 (&/&&"!(&/*+!!")"(&-.#)(&/")*
I4;6D9G;<D[\&/(Q"!/QR/(+)U#"12 (/J
]^_+&"#/!(+&!*+!+!!&0 %#-*- +!)+&"#/* Q!#**+'(
(+)U(3"R($R! &"* %!"%#+U&/(I:GX
]]`*+!*%#-P2%/%&2 %&% # &-/"1)+&"#/!&%&2 "#$%&#
#)P(*+("!/# /& U-/0-/"1&%&2 "#$%&##)J
]ab+!"$-2-/R*+( *  +-#/& )(&3&#)(&0+&#--/0-/"1(#"123
+3-&#(3(%&-P(#)'+0&* )+!(&%&3#/(# +!")(&/")#-+"
9-(!21%&/R)2 *+(*  +-J
]cQ&R%(%&%1 %#/& )(&3&#)(&0+&#--/0-/"1 (#"123
+3-&#(3(%&-P(#)'+0&* )+!(&%&3#/(# +!")(&/")#-+"
&-(!21%&/R)2 *+(% %(%&%J
]b+!"$-2-/RD I45<; I;>;48 5:6[C9CD9;G;<59=67 95 5:G=<9=E 4=9:8 ;45BI45<; @;
)+!0&%(%&%%#/&& )(&3&#)(&0+&#--/0-/"1(#"123
+3-&#(3(%&-&")1*&0* %&--")&)3*+(J
]Fd*+/% )!R,-.-&%-"!--/0-/"1( <5-P(#)'+/"R(+Q &P)#Q(
(-* "#/P* *+!!&-(%$-2U+%&2 #-+"-(! &2 %%&/(-)
I4BDB254;@;<=59: ;HA:&%!S-/1)3 *+/(#"123+3-&# (3
58>?89@8AB8
]Te&0(*+(%!&% #"R2!0&#*)$-(*$ &2 R%f#*)$-(*$ &2 /")
%!SP(#)'+0,-.-&%-"!!$R%f %#-*$/%& ")#-!")&)(J* )+!
#+U&`+)Ug#)('())&h%& ")#1i!")&)((#+U&0e&-`&
9CD -(!21%&"1!0&(#*)(*$&0 +!!0&#*)$-(*$&2 P
!(R!&3!(*$)0-(*$)0-/0 (&0!2 %&!!%&0* *+!%&0J
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86

jkllmkj

!"#$!%&!#$"'$()*&+,&"&#&$-$&.&'%&/&")#$0/&!1"'!
2!$345467
8 %#'01)9)&"%(-)%/9--:%)$&2&!#'0#!$%'"):'"!;9%(
/'!"'0<"-'/)/'!9(()9$;'(-=#$#&3)#)02!29').(37
>?9--:%)$+!2&3(#!1:";'#!$%'=-('!"-9))$"'!#):9<"'
@ABCDEFGH IDECJ).!(('3%&(-!"3;9%(/'!"'0<"-="):!<";'9)
+('3)K(():&$)+-7
LM2NOPBOQRNPDEQSFPFC@TCJBQJQUPEFGOSFRD@QJ(/.-()")(9#$V#/)!%W(-"'%&PDIOBQGXN
5AYZAS[ACPA
L\):!<";''+('3)"')*&+,&"&#&&2()"!#3(%('!(-2)1)3!)/.)$-7
LL]#$-*&+,&"&#&+!2&3(#!1:";'&!2"!#):9<"'%&9#(-/(#$).!(
('3%&(-!"3;9%(/'!"'0<"-="):!<";'9)+('3)K(():&$)+-=
#!$%')'31"'0$-%9!-$(=/)$%')$)%<!@DCPJFRN^NJDEQSO_FSQ`BD[POSNO
6DEQBPFCJEQ
La]#$-*&+,&"&#&&2()"!#3(%#'01)((-#%;'/9!('-()"!7 IBPFIQ[@A
%#$(/!9)-"-$(9-#'09!!9(0")/9!('-()"!(-)$%'7?.)$";'$-$&.&
%#$(b/!9)-"-2"'!#)3"):'"39!!9(07c1"'!"'!IBPOEN[FEQSFGH N
9!-('#$-%#$(")#$0/&!(%9!#)2'!#'0"-7
Ld]#$-=%$9!$-3).!14&"&#&5"e!#$9 QBQCDR5 17=+'3<)3*&+,&"&#
/9/9"):"'!&').&()9$;')%$-(("!$$*&+,&S[ACPA1SfOCJDBDR[7JEQBJFE
()9$;')%$-(("!$$4&"&#&5"e!#$9QBQCDR5 17
ghijklmlnohpqpmrmslthpqpmuvwxvkyvtzv{
{
 |-!"))%$-(("!$$%"-()")!#$(%)<-2}"'&|-!"-=%$9-/9-/))("'&=
(%$9-2+-()3#'09!1&:)9"!#!#!~'!.-?)/'!9(|)9$;'(-EQBCPQENO
L %$-()*&+,&"&#&(-!"')#'0)+('3)"')*&+,&"&#&&#$):)#'0("'&(-!"-
9)")'!K#/93!"') !"#$%(!1#/9)()"')*&+,&"&#&=(!.&1
(')9-1"'!#)()"!()9$;'1'(!=)#$9!<!"'!2/%$/"'<!7
a |)9$;1'(3#%.)"'%(:%)$"$()"-"))%$-("-29-"%&=($-2)%'=()99)"$(
#&+#%9-/-"-=/9)()%'=/9)(/+9&=%('$(!/-$(-=.&<"-/)/'!9(
()9$;'(-= '"#$9&2!"$( /"-= !9$-,'%)$( '"(!#$--"-= $-$&.(
&!#$"'$()!2'$()"-/9!'"#$-$&!(#/:"!1'"(!#$()"')2)3!#'!'+0)
`BQS'3''"#$9&2!"$(9-"%&/'!"'0<"!1()9-#$((-")).(/)9'&#$)$"'O
#$0/"!%&9#-17 (}"'&|-!"-=(")#$0/&3-#/#+
Q !<!:'}'!K|-!"-!#$9("!;"'!(-%.-2"'!2%"-()"')$9)"#)%'
SQQ@JFESF^BFS@A(!.&1#$)$"'!1#$0/"!1E^D^OSGNO[D@DSFEQSNQ
(-!"-%&9#&&#$):"!1"))%$-("-29-"%&("'&(-!"-=)#$9!<!"'!2=
<!1-(-!"))%$-((*&+,&"&#&%"-()")!#$/&#$):!"'&("'&
(-!"-%&9#&)2%"'0')=)(/9-/)%&+9)%&%&9#&)2%"'0')NSSOX
&#$):"!/9!9-"!%()9$;'#$)"('3!!1/('!"'%=)#$)$"'
#$0/"-%&9#/9-2&!#'0$!"%&9#):+()9$;}"')|-!"-
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86



  !"#!$%&'(#)"*#(!+,!-.#-.)+)#!(/#/%&/#$/+"
0112345046 740289:7;4<;46 5=>86?0)@&)%'(#/./#!-$+,/.#+A/+%!('(
$%#/"B")#$+/@)#/./#!-$+,/.#+A/+%!('(#/(/&%)/.#
3710C12<DEF(.,AG)$%/%#G).)$%HI#G)(-)-#".)+)#!(/#/(!"#!
+A&$AA$%/)#G)#//+%!(#!-&!#+AJ$+)&!G)(/#G)($I)$'@A-)(/B"!
8;4C2/#(/&!G).#)$/")(/#(/&%)*"G).(JG).#/$/./-
)+&*)#!-(:23KJ/$%&#-JG.!(!"#//+%!('(LA@MA#.A$A
.)+)#!(/#/$%I)A$%/#A(.#A(!"#!+A&$A/-+#H"/J/(I&!I/.+A
@&/+A+A&$A/-+#H"/FE00?D98C31>=0?DI&&!#+(/&%)*"$%/#)(B"G)
).I)(.#+J/)$%/%#.)$%HI#!+A&$I&!-A$H%#+A&$/@)(/&%)*N
A(GH.##-$%)%#!"O./&-/B"!"O(I,!(#/%#+A&$/@)(/&%)*NP
<  !"#!#$%(!+,!-.#-.)+)#!(/#/%&/#$/+"#/
12345046 74028F(.,AG)$%/%#G).)$%HI#G)(-)-#".)+)#!(/#/
(!"#!+A&$A/-+#H"/A$%/)#G)#//+%!(#!-&!#+AJ/(I&!I/.+A@&/+A
+A&$A/-+#H"/F##JA$%/)#I&&!#+(/&%)*"$%/#)(B"G)
=Q:=5E?Q0E29C2=74R=510?R=($I)$'@A-)(/B"!A!$+/#(/&!G).#
=C;1<=510?D5/&%)*"G).(JG).#I+%S
S "A(/&!G).#G))$/")(/#/(/&%)*"G).(LA@MA#.A$$%)$A#/$%HIAB"
I)($"O#A#/#-%).!$%!-/"J($"G'#)*"T
1 7C;1<=510E? 01 :=QC315E? =UE<D1>0E? 54>E<;=0?D:7;?; Q104 740?2 <?04
/-+#H"/A@
 V$/")(/##/I).$%/()$%/%#"O#/I$!"OJ.)$%HI#!"O)M&%+AI#/
$I&./!JI&!"!-#$%-)()I/&"$H(!,B"#01 =U?731<W
$I&./!JA@
< V$/")(/##/I).$%/("#!#&'#B"G)$H$%)%#$+,/.#+/)+/%J
)G,)$)##//+%!(#!- 74028>8
Q 7C;1<=510E?01:=QC315E?101>E;4C4381<DEM#/#$)(-%#%/I)&'(#/#/
-%#%/-)@)#!-I&)MAJ+%'&!"O#$%&A-#%!M#/#$)($B#)%)(/#
0112345046 740289>8
? V$/")(/#/#/I).$%/(.!$+)#%)(/#!"OI&I,!('(I#H#!"O
85;R>H.##-I&)G#))(/#!"OI&I,!('(G#&)(/#!"OI&-%#%/
)&/(/&%)*"&!.A/#JA@
U 7C;1<=510E?01:=QC315E?E004<W:=5C;?<W0E?8;0104<W6?3=Q?C3461<DE
X I&!I/.+AJG.!@&/+$%$%/,-)()*"$/-).#G)I)!$+(/#/I&
58U80Q8C;28&$'($%)$)(/#!"O.)(!#/"/#/(/&%)*"G).($+,/.#+'()+/%
#)%)(/#!"O#//+%!(#!-&!#+AJ/$%#-)()*N(!+)&!$%!(/#/I&LA@MA#.A$
+A&$'(A!$+(/#!"O).(!$I"/)(/#!"OJ#/#!"O.#)$%+.)+)#AB"!"O
54<?07402=54<W958U80Q8C;542=7;4C38D?3?287C4
Y Z!#+-G,'(#!-./$+,/.#+'()+/%#)%)(/#!"O#/++A&!#+/"O/+%!(#!"O$%&!#+J
#/+%'&!-("BGA)$%/%#G)-$B"/+/#./&)(G)).#)%)(/#)#/(H+$!5=>86?0
)@&)%A%!-$+,/.#+/-[ !@'&&!#+AG,'(#G)././#G)$+,/Q0E21 >=213D?C3
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86

\]^_^]\

!"#!$%&"'(!((%)'($*)
+,
-./0"!#'*'#")1'2(&(3(0'$0')1'%**'(!
$%&"'(!#%)$ "0'3'3!41567895:;76<=67
%&%'!&&0*'((%)%3>)#%)**')#?@"
)'$%&"'(!#$"'3*#&%A0')*("#&
3(!(')B(#&CDE*#A)&3(!3(FG9H:I=J<KLH7MNJ:67O
!41$(%)P%('1)'$%&"'(!B)1'$
Q9O96:5=6=R7LI5:;76=,
S, T')UP%41"))2)$'33%)"%AV
=, =O;R<W43!')U!(#B(3(!"A$('(X$#&2%))
*4)A')UPB%((!1"U*'3"(A%)3#>%#
%*14*'1(%*14$(0"$*'>"3B)1'2#%&)
6=J:6OK=OI:56:MN
Y, GJ=5Q9=O;R<W*'3A'1 &!%A%))%4")ZKY
*'3%))&AB*##0**'')U'3
*')$"30*'%(#>'*30"(#B*A%(&')UP'&
*'*0'3(0A!20#A3!UA)!*J=5=N=5
*'(*3B!(%)4'U"**30"(#$U'1
;76:7M<L:R67N*'3U'&A0&"(0&0)2
**'1')U2B(3(!"A$($')U)2**'1B
%*2('($$#&$*42')UP'&B
;, GJ=5G9Y9JKW43!')U)')(#B
Q, 43**'')U*()02'#;[ZKY<6LI:IK;R=;[
OJ7Q:I95:;[W5LO9J:895=67R;76<76=Y:;<=N9LH=;95=67RGJH:H=LI9L95=6<K
7\7OI:567RLI9G:GJ9;76I957RN*'(($%3))2%41")
("(%A**'(21%)2"0%()1
9QL7IO95:;[5KY\K6QKLHKN
7, 43**'')U(03$%)'3$)$*2$]5
')U!(#B%((!1"U*'(*343 2**'1
')U2(03$%)'3$)$*2$*')$%)*
GJ9;76I957 ZKY OKJL: 5=ZKI ] 43!(%)2*'(*41
*A2B'U"2(3(!"A$0&#(#')U
%)'3$)1B)1'#%)*')=6:<6LIJKM76IG9;[9Q6:N
\, %)'3$)'3*A !'(**'')U'*'3#&
'()"U*A0A&43$**'$')U$W
43!')U!(#B
8, <6LIJKM76I: G9;[9Q67 W')U!(#B%((!1"U)')
)'$"3)AW (3(!"A$$)(%)2
*'(*41*A2*'3'*0'(%'%3
Z99MY7J8N
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86

^_`aa_^

 !"#$%&'()*#"'+*,-#+#!+"./0*0*1#&23!#*04&%!10&!-#5!%46#
789:;<=8:<>?@'"'#'%$+#)+$4!#3'+'4&$"'#'#2"$(0*/)*$#'3),*-##&21##
'3$%)*!#'#2)0/#'4&$%)+$0A#3%++#24&$)/#'3),*-#'5'02$0A#!"#
!+0$02)B#1&'-#&$5*)B#,$5#C'0&#D$%.'-#+1'2E*5'$02#1'.#F.$)5G$#
H)B'.4G$7 I89:J7<@9:87:K?L;:MN7J?:M 78K9:MM8 '%$+#&2&!2#!)+4&0*)&$#
1*&'$0#3%++#*04&2&!),#436.0"'#*04&'$0*$#1$,A)#4*+*O/#+$#
"%$0*)A#P2)0*$#4*/#!"#'4&$&0*,#'"'4+'0,#3%++#E!0!4+#*04&2)2,02#
$%&'()*#$5&26#0&&'0$#,0'4&5/#!)+4&0*)&$-#)%&2E*5$&#*04&2)2,02#'%$+#
&2&!#<@9:87:K?-#3'#5&6%+$%+A+$,A)2#E!0!4+1#1*&!,A)21#&#,0'4&5*#
!)+4&0*)&$-#)%&2E*5$&2#*04&2)2,0#'%$+#&2&!2#!)+4&0*)&$#+'O'*A+!,#4*/#
'5'02$Q#*)B#!1'%+R-+#!+"./0*0*1#*4&'&02)B#+$%+R#1$,A)2)B#32#
0$#&/#$%&'(Q-#5&6%#24&A3*2# J;97I==8:<9:?:87<>S7J?7:
$%&'()*#'#T0*$#U2)02V
W U#3%+23$5!#3%+4+$)'$0*$#45$0*J? SJ?:I:M@?9 KM87?8X #$%&'()*#
"'+*,-#'#24'5'()*#45'%2"'$0,#)02#0$O2)*$#P$%&'(Q#"'+*$#20*5$,A)$#+#54*A"#
%$)B!05'2)B#4&$0'*-#0$#+*R#3%+4+$)'$0*$-#0''#!4&$.'0A#45'%2"'$0A#)0/#
8?>M7?
YZ[$.\0'()*#+#&2&!!#!+*.'0,#3'\2)+5*#3$3*%6#$%&'()*'2)B-##%'+!1*0*!#$%&]#^_`#
<9:?KM  N<8I<9@? 78K9:MM8M *#+$%+A+$0*!#$.&%0$&2021*#E!0!4+$1*#
78K9:MM8M=7@I87?ab=??aZZc;J<d@@aZYe@^fgg#+#36h0]#+1]iLKM87?
4*/#!"#+$4$#3%+2,/&2)B#.$#&2)B#3$3*%6#$%&'()*'2)B]
YYj'O'*A+$0*$#+#&2&!!#'&%+21$0,#3'\2)+5*#3$3*%6#$%&'()*'2)B-K;@<=787<?;:YZa
<9:?KM  N<8I<9@? 78K9:MM8M *#+$%+A+$0*!#$.&%0$&2021*#E!0!4+$1*#
78K9:MM8M=7@I87?ab=??aZZc;J<d@@aZYe@^fgg#+#36h0]#+1]iLKM87?
4*/#!"#+$4$#3%+2,/&2)B#.$#&2)B#3$3*%6#$%&'()*'2)B]
Yak$3*%2#$%&'()*'#0$O2&#3%++#H!OE!0!4+#3%+2#+'O'*A+$0*!#4*/#%!"*,#4&%'02#'#
'5!3!#2)0*$#4*/-#3')+A4+2#'#0*$#+$$%)*$#!1'2#5!30$-#1&'A#45'%2"'$0,#
8M8?>M7?L9@?K?8;@M@?9:9K?87<NJ:MK89:M;8:K
Ylj'O'*A+$0*$#+#&2&!!#+O2)*$#3$3*%6#$%&'()*'2)B-#3%+2#+'O'*A+$0*!#4*/#H!OE!0!4+!#
'#'5!3!-#2)0*$#4*/-#3')+A4+2#'#0*$#+$$%)*$#!1'2#43%+$\2-#1&'A#5'%5&2#
%6\0*)2#3'1*/+2#)0A#'5!3!#$#)0A#43%+$\2-#3%+2#+$4&'4'$0*!#E5&20,#4&'32#
;8:K
Ycm5&2$#H!OE!0!4+!#'%$+#+'O'*A+$0*$#0'1*0'$0# $.!&$)B#'O)2)B#2)0*$#4*/#
.!O#!4&$.$##$.!)*-##5&6%,#4A#0'&'$0#0$#$5&2021#%205!-?#3%+23$5!-#"2#0*#4A#
8:K?88??J:MK8M=;M8J<P#$.!)*-##5&6%,#4A#0'1*0'$0]#m5&2$#H!OE!0!4+!#
7,"'#+'O'*A+$0*$#25$+!,#4*/#$.!)*#3'.45*,-#3'#3%+.*)+0*!#!"#'4&$&0*"'#
'4&/30"'#(%0*"'#5!%4!#2.*)+'0"'#.$#$0,#$.!&2#3%++#[$%''2#F$05#k'.45*]#
U$%&'(Q#m5&26#H!OE!0!4+!#0'&'$02)B#.!O#0'1*0'$02)B##$.!&$)B-#.$#5&6%2)B#
2?;'2#F$05#k'.45*#0*#2.*)+$#5!%4!-#0$.\2#'5%(.*Q##%.$),*#'#n!%']
Yop%'5*#3*0*/\0#'%$+#0'1*0'$0##+'&2)B#0$.\0'()*#*#+'O'*A+$0*$#2)0*$#4*/##
$.!)*-##5&6%,#4A#2%$\'0-#$#&$5\##$.!)*#3'.45*,#3'#3%+.*)+0*!#!"#(%0*"'#
12345678 8 57 5 175 25123456787 76 86

qrsturq

  !"#$%%2 "# &'()*+,-./*0.1
234565789:;5<4=>?8:5@4A;B;:7944=:CDEFD7GD3HD:I
J
K1  & #L##" 5MNO0POQ(O,R./*0)S,Q)TUS,(VWVR)X(S0)S,OQYSZS,Q)T,R*P[O\,
QYS0]R,VP^VR)*P0)V,S_Y.R]R,),(VWVR)X(S+,V`S(,_O`Q]Ra,/*0,),RS`YVb/),V_`*bZV0./c,R,
dVe*0/)*,-./*0.,(,W)*fX/*\V,'0)S,-./*0.g,-,V_`*Q)*,VW*heOhX/.e,Q^`SRV(PS0)*,
i)0S0QVR*,dVe*0Y,-./*0.,W.[,R.(0S/(V0.,^`(*(,jVRS`(.Q" %1klmno1
k1 -S`YVbp,S_Y.R]R,0*YYV,qOWiO0POQ(O,h*QY,̀]R0S,RS`YVb/),RQ(.QY_)/c,S_Y.R]R,qOWiO0POQ(O,
"&#L#$r&!%0./c,V,(VWVR)X(S0)S,qOWiO0POQ(O"&#L#1
l1 -S`YVbp,S_Y.R]R,0*YYV,qOWiO0POQ(O,OQYSZS0S,h*QY,R,'0)S/c,-./*0.UYhg,R,P0)S/ca,R,_Y]`./c,
 W.RShX,Q)T,̀*\OZS`0*,Q*Qh*,s)*[P.,tS^)*`]R,-S`YVb/)VR./c"%"&1
u1 -S`YVbp,S_Y.R]R,0*YYV,qOWiO0POQ(O,0S,h*P0VQY_T,O/(*QY0)/YRS,PS0*h,_SY*\V`)),R,'0)O,
-./*0.,h*QY,`]R0S,RS`YVb/),S_Y.R]R,0*YYV,^`(.^SPShX/X,0S,PS0X,_SY*\V`)T,h*P0VQY*_,
L%&L"$ %&0*h,^`(*(,Z)/(WT,v*P0VQY*_,w/(*QY0)/YRS,PS0*h,_SY*\V`))a,OQYSZV0X,0S,
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Dochodowy („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(„Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na
dzień 31 grudnia 2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:26 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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HEMA@bhIEAO6§B£®BFEI6E?6MAB§¨6§@B£IEABN¤6¢Ag@O£®6NO£IE?6E?6FGHIJ6KHL?EMBNO6¦IMA6b¦IhE?«


.?@ABCD6E?6
.?@ABCD6E?6
FGHIJ6KHL?EMBNO6 )YZTV]`ZPa FGHIJ6KHL?EMBNO6 )YZTV]`ZPa
 !"""#$%&%''$+¾%,+$%&%'
PPQRSTUV
bFGH?c6N6
PPQRSTUV
bFGH?c6N6
µ5:82109±¿/µ5/692À2.5Á9/Â6̄09:9680²7Á6¬102µ¶6 WXY
QPZ[\Q]UQ Qd`aPQTe WXYQPZ[\Q]UQ Qd`aPQTe
$ ( '*-"
^U]Q]WZPV_ZP BfgcIh ^U]Q]WZPV_ZP BfgcIh
`aW#
`aW#
Ãkl¼unqjnqlwvÄ»qovmÅyvwrqokºn»tqrnqojy¼ymnqo
mjqlyxkuyouopj¼ypvlmoÆlyºyoÅxjkryoxjvrÅvmÄnornqouypqrnvyo
{z
}}~}}
|
}}~}}
ÅuknÇokºkun»¼mÈuÉopj¼yo¼yornqou¼ÆwslrnvoÅnsouvjxkno
Ækl¼nuyÇolklvxmkuyÇo¼vºq¼pnq¼qÊoËÌÌÌÌÍ
ijklmnorvoÎÏÎÏÐÎÏ
z{|
}~z
z
|~|
Ñvwqtrkn
z
}~z
|
}~}
ÒjvrÅvmÄqopj¼yo¼kºkun»¼vrnoÅnsoljÆnqÄoÅxjkryolkoklmp




mvlrnmnowkmvxorkxkuvrqorvovmxyuryojyrm
|
{{~{
|
{~z
Ój¼ypvlmno¼rv¼»qÄoÎÎÔÕÖ×
pkÅ¼¼qÆÈwryÇomvxqÆkjnvÇowkmvxouopkl¼nvwqorvomvxqÆkjnqo
|
{{~{
|
{~z
ÐØÙÚÛÛÛÛÛÜ
 2ÃÝ75 7 856 Ã8 Þ74Ý7

~|


mvlrnmnowkmvxorkxkuvrqorvovmxyuryojyrm

~|


ßàáâoÓàãÒäà
{}
|~
|
{~z
mvlrnmnowkmvxorkxkuvrqorvovmxyuryojyrm
{}
|~
|
{~z
<====>69?6h?¢MOh?LEI6BK£H¤¥IEHI6@OGO¢HIh6¢@IFOABNOh6A@?¢Ab¦I6MḦ6§BGHBh6åææç6N?@ABC£H6KHL?EMBNI¦6K@bAAB6C@BF¢gN6§HIEḦ¥EO£®©6
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<=====>69?6GE?£G¤£¤6¢BE£IEA@?£¦¨6@OGO¢?6¢@IFOABNIfB6A@?¢Ab¦I6MḦ6§BGHBh6åæç6bFGH?cb6LB¢?A6Nb6F?EIfB6IhHAIEA?6N6?¢AON?£®6BfgcIh«

12345678 8 57 5 175 2512345678777

éêëììêé

 !"#$%&'(')*)+,-' ,.!,/0. 1.!'.2.*1.3,%$!) (1))1".&.4
,:;<=><?@ABC;DEDFGFHIJD<=IK>ILM;KNIBA>O;F=EMFPQRSTSU4V4WXYZ4
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Indie i Chiny („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor Parasol Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(„Fundusz”), zarządzanego przez Investors
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. („Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:31 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Rosja („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:45 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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\]blafcbc]m̀bln]fcef`ǹklfe]fl]lbnokfo]_ofb~]k]no
Ta~hfe]dldce_o]kl_ǹuic̀ke
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Nowych Technologii
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:38 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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x{v ~y}zywzu~{svu~|wx uvw~{vwuywzv©wzyu}|wzyr|w y~uzwswsvuw}|vu¦wü~{svu~|wx uvw~{vwuywzv©wzyu}|wzyr|wsvuw}|vuww}w¤zyuzvws}acTk
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ỲUq^Uqgog`mhVWXS\oV[]`UV\oXỲo_^
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Nieruchomości i Budownictwa
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.

3/4

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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:35 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Turcja („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:12 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 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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_àbcadace_defghibjca
z568X41Zyny[qyqnp[^
15v 845W5168X4m16546 46
Z14yy\ 5pwq^
m78W5168X4m16546 46
Z\[yyyowoy\^
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^®Zfà¯^ZXadbwb^\caà^\Z^X`\]cr^f`Xg^`zf`àbcx`
°^®Zfà¯^ZXadbwb^\caà^\Z^u`tsrscxw_\c^XZacx`f]c^vc[\`tacX^
±²³´´~² ~µ³¶

mo|·}|

mm|·|j

mop·ip

12345678 8 57 5 175 251234567868

¸¹º»º¹̧

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

"-  .( ."'(!,#$$!$"'(', ,
$%#$$!"-$( 
"#/ (   

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 OP
J<QRSTUVT<UWSXYQZ[XY\Z]^<_VT<`aXY_Vb]<UVc<Z_X\Zd\T<Z[XSZT_VX<[Qe]\Zd\T<fXe<`gVThb]\i<`ace]\i<Y<
jklmnopqmrstusrmrjQY]^<ZX<gVTvd\]<QRSTU<UWSXYQZ[XY\Z]w
x1 23456789:;<5<=389=>9?9@<=A86=;3289@H<:8L2;<38KB>M2G?<M5<A32D<E2C83K5J?7H<8<
32;DJ=FCIA3253?9@<J<:;A35KBL5J?7<KM68J5=A832D<KDE4D3ADK=D
MQ<ZXRQy\ZT_V̀<QRSTU`<UWSXYQZ[XY\ZThQ<_VT<Y]UedWVb]<eXRVT<Z[XSZT_VXH<RezST<Y]^XhXb]g]<`ac\VX<Y<
jklmnopqmrstusrmrjon{|}
~1 =;KB8J2;32;<568=<5E:832;32;<6N329H<M572IA=?<A83?72<D:8J3253?72<J<
:;A35KBL5J?7<KM68J5=A832D<KDE4D3ADK=D<2<J<M56J3?J8C3?9@<A83?9@<
42383K5J?9@<8<DM6=;A325<KM56=>A=53?72<2<5MDEC2L5J83?72<:;A35KBL5J?72<
5 8 O7 2115 25
J<QRSTUVT<UWSXYQZ[XY\Z]^<_VT<Y]UedWVb]<Z[XSZT_VXH<RezST<Y]^XhXb]g]<WSZTRUZeXb\T_VX<
WQSzY_]YXf_]\i<[X_]\i<`ace]\i<Y<`WSZT[_VQ<UWQSZd[ZQ_]\i<V<QW`gfVRQYX_]\i<UWSXYQZ[X_VX\i<
usrmrjon{5tutrqtjpt}
1 A5L5383;<L56;LB?<EGIAJ<M5AKB8J5J?9@H<29@<M6=?9=?3?H<B?BDG?<568=<
JMG?J<J?J5G83?9@<B?7<KLDBLJ<42383K5J?9@<38<K?BD89:I<78:>BL5J><2<
42383K5J>H<MG?335<568=<J?32L<=<5M;689:22<6;3B5J35<KDE4D3ADK=D
J<QRSTUVT<UWSXYQZ[XY\Z]^<K`g`_[`UZ<_VT<[QRQ_]YXb<RQSTRe<gbc[zY<WQ[UeXYQY]\iH<Y<ZYVdZR`<Z<e]^<
_VT<ZXVUe_VXbX<RQ_VT\Z_Q<V_QS^QYX_VX<`\ZTUe_VRzY<Q<RQSTR\VT<Y]\T_]<XRe]YzY<_TeeQ<_X<aT[_QUeRc<
tpjrsnm5tutrqtjpt}
J<QRSTUVT<UWSXYQZ[XY\Z]^<_VT<Y]UedWVb]<WSZ]WX[RV<ZXYVTUZX_VX<Zg]YX_VX<f̀g<Q[R`W]YX_VX<aT[_QUeTR<
`\ZTUe_V\eYX<K`g`_[`UZ`H<X<eXRvT<ZXYVTUZX_VX<Y<[QRQ_]YX_V̀<Y]\T_]<XRe]YzY<_TeeQ<_X<aT[_QUeRc<
tpjrsYXw<J<QRSTUVT<UWSXYQZ[XY\Z]^<_VT<Y]UedWVb]<WSZ]WX[RV<_VTSQZfV\ZX_VX<UVc<eSX_UXR\aV<
pmnslmr{klpp5tutrqtjp}
12345678 8 57 5 175 251234567868



 !"#$%"
&'('()*+,-*./*01)+234215*46781-19:.2;76.+,5+182/1<06822=">?@ABCBDCEFGHIDCEJ
4/9:4,<1-K*L1K<M-*./*01)+;2):<+2N2<1<.*46O&:01)76<21PQ1+264K,5:8281)R,'('()*+,8219:
826Q.R6<1):<+1RSN2<1<.*4:RS4/9:<;9:<6-15:4<26<14:<2+2N2<1<.*46T,<0,.7,O1Q<2U.714
*+)6.26./)14*7014R7:841)5*3V1+5:4W4<655*<1Q60<*.5+;,R76.5<2R5414:<2*.91XYP'Z<10726[
\(/1]0726)<2+1'('()*+,P713<10726[\^-),0<21'('()*+,*.2M-<;91/*72*8^(YP_YO*41)7:.54*
<26.5426)071<26/64<*3R2PR*0*+*<5:<,1RQ2072191<21T,<0,.7,O
!1)W4<*/*082*571)7M071QMR:N,<0,.768PQ1+2./W9+1/)*4107MR1+.2;-2)1RS,<+*46P<26*0<*5*419:
5),0<*3R2*/6)1R:Q<:RS/*0R71./)1R:701K<6QP/)*R6.:2R7:<<*3R2+*<5)*K<6N,<+RQ*<*419:L67
71+9WR6[O
5`aFIJbcFDAC dADFDeJ467*.519*./*)7M07*<6/)7:719*U6<2,+*<5:<,*41<21072191K<*3R2/)767
f,LN,<0,.7401QMR6Q.2;/)76420726V/)7:.79*3R2P5QO/)767*+)6.<26+)W5.7:<2U^'826.2;R:*00<21
gAhFDeJICEJi
EJcDACbFaGijk`lGmneGi?5GFGnGn nDcnebn1DoCeGJa FaFeJh5 17p*41)7:.54*8*U6/*0QMV
06R:7Q6*K2+4201RQ2f,LN,<0,.7,4/)7:/10+,./10+,41)5*3R21+5:4W4<655*f,LN,<0,.7,/*<2U6Q\(
82K2*<W479*5:RSPK,L*0/*4260<2*P4/)7:/10+,,5)7:8:41<21.2;41)5*3R21+5:4W4<655*f,LN,<0,.7,
/*<2U6Q\(82K2*<W479*5:RS/)767*+)6./)76+)1R71QMR:\826.2MR6*00<21)*7/*R7;R21072191K<*3R2
/)767f,LN,<0,.7O"<56<RQM*41)7:.541Q6.5)*742Q1<26072191K<*3R2f,LN,<0,.7,O!01<268!1)7M0,
*41)7:.541<262.5<26QM*+*K2R7<*3R24.+17,QMR6<171-)*U6<26+*<5:<,*41<21072191K<*3R2
5ngd,<0,.7,401QMR6Q.2;/)76420726V/)7:.79*3R2P5QO/)767*+)6.<26+)W5.7:<2U^'826.2;R:*00<21
gAhFDeJICEJi
q "r"Tstr"u&f!r&fvs&! 21 12 257wxyPzsrt{#|
&"ffvfz|&v#}~rf"t}&rPT"f&rP
wx217 48 1 2511y12
t1+.:81K<14:.*+*3V4:<1-)*076<21.5196-*7171)7M071<26N,<0,.7182.,LN,<0,.7182
2<46.5:R:Q<:82*541)5:82L;0MR:82/)76082*568K*+15f,LN,<0,.7,1DoCeGJa6naBFBCeGJghAbFDFI
*/1)R2,*41)5*3V1+5:4W4<655*<1Q60<*.5+;,R76.5<2R541N,<0,.7,.,LN,<0,.7,401<:80<2,
IHCDHAIHDJeAw56nalCA>^PX_ 41)5*3R21+5:4W4<655*N,<0,.7,)*R7<26O
&742M7+,7+*<26R7<*3R2M0*.5*.*41<21072191K<*3R20*/)76/2.W4s*7/*)7M076<2106K6-*41<6-*
*82.Q2r)'\^'(^\70<21^-),0<21'(^')*+,,7,/69<21QMR6-*0:)6+5:4;v1)K186<5,
r,)*/6Q.+26-*2s10:'(^^Y^r4*0<26.26<2,0*74*K<26[P*-WK<:RS41),<+W40*5:R7MR:RS
/)*41076<21 072191K<*3R2P 06/*7:51)2,.7:P 0]42-<2 N2<1<.*46QP /)76Q)7:.5*3R2 2 <107*),
s*7/*)7M076<26P471+)6.266+./*7:RQ2T"71.5;/,QMR6Q0*5:RSR71..5*.*41<M821);R19+*4256Q
6+./*7:RQ2P*00<21-),0<21'(^Y)*+,0*/*821),6+./*7:RQ2T"T,<0,.7.5*.,Q6865*0;
12345678 8 57 5 175 251234567868



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

12345678 8 57 5 175 251234567868

./012/.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Akumulacji Kapitału (do dnia
27 lutego 2021 r. działającego pod nazwą
Investor Obligacji Korporacyjnych)
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:20 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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cqhrkìslauckihsaipf
d
d
d
d
d
d
d
d
cgijs̀fijshpckijajbhc
d
d
d
d
d
d
d
d
6xwx {z~}{~}z{|{~zx{|z{


d
d
d
d

¡
~z{}z~}}{~{~}}z~
¢~{{z~
d
d
d
d
d
d
d
d
ec`k£c
d
d
d
d
d
d
d
d
¤cnrujij
d
d
d
d
d
d
d
d
ef£lij
d
d
d
d
d
d
d
d
2~{x ~
d
d
d
d
d
d
d
d
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Obligacji Rynków Wschodzących
Plus („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor
Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:40 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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§\cXuaDVZ^`U\V[lcqDmYZ[V_sY^D̀cXY_s[\csbaD
wDdegḧgioD
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fgfïfD igignfindfD
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:A03R+0?-/D(<*A80-/<;-B0)-?3<BC-2(/*80<*BC-2(/*84B(A-D)(D(<-/0@/(<3,?02A+*
T&UVWXY&Z[\]&XYV^\Y_`'a bc]db`UZ[efUdU]^&R+0?-/D(<*B7A*B-:-/-:A03R<(?/*(:
B7-2*4:(<*/0;@@,9)3I(/-:A03R(D)-)/03,<(;73D03DB7-<(A:-<2A*8<*23/*(602,-?/3,
:(?02A(/*,3D)<*/0;AI(:/*A3D)-/38/-:A03R+0?-/D(<*0:A03?(/*,3D);?@2A38
B(:A0-C(<*8AI(:/03A<*23/1/-)3/:A03RF
ghijklmnopqrmstuvwxy
y
B(7A1:A-/03,3:/(D);(<3I(DB7-<(A:-/0-@+6@/:@DA@<*8-I-(:;037(</02)<-:(;(/-/0-
D@+03;)*</*2E(23/43D)*8-2,00B7A*,920-A-C(z3R<BC*<-,12*2E/-D)(D(<-/3A-D-:*7-2E@/;(<(.20
(7-A/-B73A3/)(<-/3<-7)(.20-;)*<H<0B-D*<H<(7-A;<()*B7A*2E(:H<0;(DA)H<FA-2@/;0
:(;(/*<-/3D1<(B-720@(:(D)9B/3:-/3E0D)(7*2A/34:-/38(z?0<3:(A-(+D37<(<-/0-/-7*/;@
(7-ADA373I0//*2E2A*//0;H<@<-z-/*2EA-<C-.20<3<:-/*2E(;(?02A/(.20-2EF)-/(<01(/3
B(:D)-<9:((DA-2(<-/0-<-7)(.20+0?-/D(<*2E-;)*<H<0A(+(<01A-R4;)H7*2E/03:-D09(;73.?0S<
,3:/(A/-2A/*DB(DH+/-B(:D)-<0323/*B(2E(:A123,A-;)*</3I(7*/;@F
A-2@/;00A-C(z3/0-D)-/(<012302EB(:D)-<9B(:?3I-,1(;73D(<*8B7A3I?1:(8F(73;)* _
DA-2@/;-2ED17(AB(A/-<-/3<(;73D034<;)H7*8:(;(/-/(A80-/*DA-2@/;@4,3z3?0;(73;)-:()*2A*
)*?;()3I((;73D@?@+<(;73D034<;)H7*8:(;(/-/(A80-/*0(;73D-2EB7A*DAC*2E4,3.?0;(73;)-<BC*<-
A-7H</(/-+03z12*4,-;0B7A*DAC3(;73D*F
A-2@/;0:(;(/-/3/-:A03R+0?-/D(<*@<AI?9:/0-,1B-7-83)7*A)3I(:/0-0B(A0(87*A*;-/-)3/
:A03RF{0(712B(:@<-I9A803//(.S()(2A3/0-I(DB(:-72A3I(0D)/03,3/03B3</(.S _ ]`Zc&X^&
:(;(/-/*2EDA-2@/;H<F
|}~vwrtnxowoupnrmormstuvwmontv~rm}nonov xrm}novmqmmosstspqsy
y
' D09I0@+6@/:@DA@D1B7(<-:A(/3<<-?@203B(?D;03,F
' B37-2,3 :()*2A123 @+6@/:@DA@ @,8@,3 D09 < ;D09I-2E 7-2E@/;(<*2E
<(;73D034;)H73I(:()*2A1F
' !-B0D*<;D09I-2E7-2E@/;(<*2E@+6@/:@DA@:(;(/*<-/3D1/-B(:D)-<03:(<(:H<
;D09I(<*2EFB37-2,3:()*2A123B(DA2A3IH?/*2ED;C-:/0;H<-;)*<H<0B-D*<H<
@+6@/:@DA@@,8@,3D09<;D09I-2E7-2E@/;(<*2E<:/0@A-<-720-)7-/D-;2,0F
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&' ()*+,-(.)/0)*+,-123(45,267./2(89:0-0;)<;54;10;=>;=-1,?721,?@(+A
BCDEFGHIJKDE5FLMFGNFOPFJNCDQRPCJCBDQCFSIJK'
T' 23(45,2,./2(8GCLKURCVLIPLKURWBPRP5FLMFGNFOPJNGQFJKDRGKWISISRGDQRJKDRGK
8=XYZ[\]^/:(0123(45,2,^4.(286:*+A):(2=-189/87,-:40-5,(0(7(:+,(8:(51(2+=,7>/>-5+,-
7*+-5*;=>;=-1,?74(+,-0(7(:+,(;>/7*^(.-;70@.?45,(75(=).,_10-=7*+-5,-(28*767
5FLMFGN;10;,;18(.-5,;=-@/0/)/7,̀0(a^9//8:0*>(5,;9/87,-:40-5,(0(7(:+,(8:(51(2+=,X
b' ()*8-123(45,2,9/:8<-.(./2(8;=>;=-1,?721,?@(+A:(+A;52/7*+A;)<;54;10;7-43;@
+-5*5()*+,(^/)-=>;=`+-=9:/7,0=?>(2.-:12`X23(45,2,9/:8<-.(./2(85()*8-5,-/493(UGQR
;=>;=-1,?7-43;@7(:8/c+,:675-=0-:;X
d' 23(45,2,./2(8/8:0*>(5-70(>,(50(,55-123(45,2,./2(8;=>;=-1,?7+-5,-5()*+,(
7*5,2(=`+-=0+-5*5()*+,(8*+A123(45,267./2(87*>,-5,/5*+A,-7-58;(.5*+A4/93(8.;)
/8:0*>(5*+A9:0*+A/4679,-5,?_5*+AX
e' 3;_5-9(9,-:*7(:8/c+,/7-;=>;=-1,?721,?@(+A:(+A;52/7*+A7-43;@7(:8/c+,
;18(./5-=718/1;52;4/,+A7(:8/c+,5/>,5(.5-=3̀+05,-0-12;>;./7(5*>,/41-82(>,X
f' !*12.;)18:(8?0-0)*+,(123(45,267./2(8;)<;54;10;7*.,+0(1,?>-8/4`^^5(=4:/_10-
OWBPRNC=-1,?=(2/9,-:710-g^ 9/.-@(=`+`5(9:0*9,1(5,;19:0-4(5*>123(45,2/>
5(=7*_10-=+-5*5()*+,(4(5-@/123(45,2(./2(8^(79:0*9(42;,518:;>-58677*+-5,(5*+A
77*1/2/c+,12/:*@/7(5-=+-5*5()*+,(/10(+/7(5-=9:0*0(18/1/7(5,;-<-28*75-=18/9*
WBIDRGUIJRhi5(=7*_10-=),-_`+-=7(:8/c+,21,?@/7-=X
jk'l:(51(2+=-0(7,-:(5-09:0*:0-+0-5,->/42;9;/:(08:(51(2+=-9/_*+0-29(9,-:67
7(:8/c+,/7*+A1`7*3̀+0/5-19/40(1(4*/2:-c./5-=7WHUf'
jj'9:0*9(42;^@4*=-45-@/45,(4/2/5;=-1,?8:(51(2+=,0)*+,(,5()*+,(4(5-@/123(45,2(
./2(8^79,-:710-=2/.-=5/c+,;=>;=-1,?5()*+,-4(5-@/123(45,2(./2(8X
jm'#:0*13;@;=`+-9:(7/9/)/:;(2+=,5/8/7(5*+A5((28*75*>:*52;;=>;=-1,?721,?@(+A
:(+A;52/7*+A745,;^7286:*>5(9/8:0-)*7*+-5*4(5*+A(2+=,7*2/:0*18*7(5*=-182;:1
G,-;70@.?45,(=`+*8-@/9:(7(9/)/:;X
jn'(.-_5`4*7,4-54?/4(2+=,5/8/7(5*+A5((28*75*>:*52;;=>;=-1,? 721,?@(+A
:(+A;52/7*+A745,;^7286:*>5(9/8:0-)*7*+-5*4(5*+A(2+=,7*2/:0*18*7(5*=-182;:1
5,-;70@.?45,(=`+*8-@/9:(7(4/4*7,4-54*X
j&'#:0*13;@;=`+R WBCJI WILIBF CHDhQGQRGIUIJCGKDE GC CHUKJGKS BKGHF IBCPWBCJI NI
/8:0*>(5,(4*7,4-54*/4(2+=,5,-5/8/7(5*+A5((28*75*>:*52;;=>;=-1,?721,?@(+A
:(+A;52/7*+A745,;5(18?95*>9/45,;;18(.-5,(8*+A9:(7X
jT'9-:(+=-4/8*+0`+-;)<;54;10;;=>;=-1,?7 JC.;+,-^7286:-=1`7*:(_/5-^(8(2_-7
7(.;+,-9/.12,-=^9/9:0-.,+0-5,;7-43;@c:-45,-@/2;:1;7*.,+0/5-@/4.(4(5-=7(.;8*
WBPRP2CBINIJKCGH IVOH,5(40,-a;=?+,(8*+A/9-:(+=,721,?@(+A:(+A;52/7*+A
5FLMFGNFOPF'
jb' 5,->79:/7(40-5,(4/21,̀@0>,(5*2(9,8(3;793(+/5-@/)`4o2(9,8(3;7*93(+/5-@/=-18
40,-a^7286:*>;)<;54;100)*3)`4o/42;9,3=-45/182,;+0-185,+87(X(9/8:0-)*
/2:-c.-5,((:8/c+,p28*767-88/5(-45/182?%+0-185,+87(7/2:-c./5*>5,;*+-5*
GQR ;70@.?45,(1,?0>,(572(9,8(.-793(+/5*>/:(00>,(52(9,8(3;7*93(+/5-@/^
07,̀0(5*+A0793(8(>,.;)7*93(8(>,;=>/7(5*>,0@/45,-0-04(5,->9/9:0-45,>X
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qrsturq

&'()*+,-./0.1)23045+*02316+37859:51.52*5*3;35<56+,).45=51823>=5/0*?).160*
@03).ABBC
&D(E 426>?8+,F8+,514)7;+,/84)=F*;+,).;*G)4835/@5/026>).2034618G6+*)10).HF).4-7
=6016>I1;+,6=8=60F-778F3)H+6)7;+,J23)25/A+*828.>@0@)F68<)7AC
&K(#F*;+,).;*G)483)90/@5/A72*+*0?-G1)H+6).20346J.;76.01.;)F8*.).8316028G.)F-I16+
LMNOPQRST UPQOV8<07*76A*45*7;+01AHF).4-7=6016>I1;+,J18G0I1)H+6)F8*
*)9)76A*8W778G538+,)9+;+,C
XY(2Z[\N[]^Z\PQ]_R\ROL`OVN]V]a\QRS[_R^PL]V7=<;78187*F)23b2=8.04c7;1645\PU[N]SdZ
5MefM_gMO\M(
X&(8G0I1)H+66*)9)76A*816859:51.52*55/@)78102A747)+607;@8?8/A+0/*8=<83;C
XX()2*3;59:51.52*5)90/@5/A72*+*0?-G1)H+65/0@1028G.)F-I16+45F2)7;+,=)7238<07
*76A*45*7;+01AHF).4-7=6016>I1;+,J18G0I1)H+6)F8**)9)76A*8W778G538+,)9+;+,J
).20346).*8+6A?16>3;+,4F0.;3-7J=).83468384I0LPO\VR^ZhZVPQ]_[iER_]jNPg\[_Z[
6PQ]N\ROVQ](
Xk()2*3;59:51.52*55/@)78102A7426>?8+,77;2)4)H+6=F*076.;7810/CE UN\RU]gLM
4)2*3-7)=0F8+;/1;+,37)F*;26>F0*0F7>18=F*076.;78107;.8346C#<831)H+6*3;35<5
4)2*3-7l)=0F8+;/1;+,*@160/2*8/A18G6+*)1AF0*0F7>C%*?).160160UN\[QZgRQ]_RST Z
F*0+*;7623;+,4)2*3-71823>=5/07)4F028+,@6026>+*1;+,C
Xm()2*3;J43-F0.)3;+*A+8<0?)B51.52*51n023)F ]N]OP^5 17J)9+6AI8/A59:51.52*
=F)=)F+/)18G160.)5.*68<578F3)H+6843;7-71033)59:5_gMO\M1n023)F9G6?8+/6;14-7
2+,).*A+;+,#G52778F3)H+6843;7-71033)B51.52*51n023)F]N]OP^5 17(
opqrstutvwpxyxuzu{t|pxyxu}~~s~|~

&( ;+018843;7-71033).)4)1;7818/023748I.;@165;+01;J43-F;=F*;=8.87.165J
743-F;@).9;78/A26>F0?5G8F10202/060<.;#8=60F-78F3)H+6)7;+,QE]NO\]QZ[(
X( 43;7859:51.52*57;+016826>8*)9)76A*816859:51.52*55238G826>7.1657;+01;
)F8*18.*60W2=)F*A.*0168/0.1)234)70?)2=F87)*.816859:51.52*5J70.<5?
768F;?).160)2*8+)7810/78F3)H+6?).*670/J**823F*0I0160@=43=)16I0/C
k( 8F3)H?).*67A24<8.164-7G)4831)3)781;+,18843;71;@F;145J73;@84+/6J78FF813-7
25924F;=+;/1;+,J=F87.)84+/6J=F87=)9)F5J4763-7.0=)*;3)7;+,J.<5I1;+,=8=60F-7
78F3)H+6)7;+,J 6123F5@013-7 =)+,).1;+,J +0F3;:6483-7 617023;+;/1;+,J 3;35<-7
5+*02316+3780@63)781;+,=F*0*6123;35+/072=-G10?)617023)78168@8/A+0260.*69>*8
jN]_6+A66123F5@013-7F;145=6016>I10?))78F*;237)7;*18+*8<)7)=8F+65))238316[
.)23>=1045F2;)?).*C7165;+01;J71823>=5/A+;2=)2-9
]( /0I0G6*60W;+01;/023F-71)+*0H160*7;4<;@.160@.)4)1;781683F81284+/6
_]]LVRQ_RhNR_LM70.<5?)2383160?).)23>=10?)QhPh[_SZ[gPLP_RQ]_Z]
7;+01;45F255238G)10?)18843;71;@F;1457.1657;+01;J**823F*0I0160@J
I0?.;7;+018843;7-759:51.52*5.)4)1;7818/023=)5238G01657.165
7;+01;45F25*8@416>+68J87=F*;=8.459F84545F25*8@416>+68Z__[d
5238G)10/=F*0*F;10478F3)H+62381)76A+0//0?)).=)760.164J*8)238316
.)23>=1;45F2=F*;/@5/026>30145F28G9)78F3)H*168;+01;
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&' ()*)+,-,)./0)1/()23456170-)81,)-6/9:/;<1,);<7971/6=1,=34=12=90(,
>??@ABC>BD EB>@FGHEIBJIBD CKLFDM>7N473561=<=1/;29:=<1,9O=93/656
()23-1=0-P071,29,=+N71=<=1/;29:=<1,9O=93/6561,)-=6=437*=<1)(
AE?>Q?@JRST6)<:OU723=31,)U7<723VW1)U76;7;)10,)<7971/6=1,=6/0)1/
9O42OO23=+71)U71==93/61/;4/19OX2974/U76=1)U762W725NO;7*+,6,=(P0/
FIBQ@=1,)6,=4/U7<1,)72-=076=1)(6=43780,U7<-,6)(X-U7<1,)--=2=<=;,
794)8+71/;,6H@AYX--=234-)*)1,);X*)U</6/0)1==93/656ONZO1<O2-O
<7971/6=1=()23W7O23=+)1,O6<1,O6/0)1/9O42O-=;91,V0,=X=6W4-/W=<9O
N4=9O9O42O-=;91,V0,=TS>>MRGFQA?LK>MRW4-)-4/1)96=43780,23=176,P0)(()U7
7<W76,)<1,9X-=723=31,<723VW1/9O42W4-/(;O()2,V3)19O42=+N76=4378[-
O6-U+V<1,)1,);,23731/0\-<=4-).;=(P0/0\6W:/61=3)19O42=+N76=4378[]
J' ()*)+, -,)./0)1/1,)()23-6/9:/;<1,);<7971/6=1,=34=12=90(,1=
?@ABC>BD EB>@FT6)<:OU723=31,)U7<723VW1)U76;7;)10,)<7971/6=1,=
6/0)1/9O42O-=;91,V0,=O23=+71)U71==93/61/;4/19OX=6W4-/W=<9ON4=9O
9O42O-=;91,V0,=T,11)(XO23=+71)(W4-)-4/1)96=43780,23=176,P0)(()U7
K^HKCSM^>S@GQ@KEB_KC?>M_K62W725NO;7*+,6,=(P0/O-/29=1,)6,=4/U7<1,)
KQI?JKC?>MRC=43780,U7<-,6)(X-U7<1,)-W93`'
`' 0)+O6,=4/U7<1)U772-=076=1,=6=43780,U7<-,6)(ONZO1<O2-2372O()1=23VWO(P0)
W762-)0\1,)O-1=1);)37</)23/;=0(,X62-0-)U5+1780,a
?' 7QI?JKC?>SM >? HK^QA?CSM KbSJR?L>SM CBLSJIK>MRHEIMI ^?>B EB>M@ JM>B
-=;91,V0,=+ON
&' 2-=076=1,)1=W7<23=6,)723=31,0\1=(+)W2-/0\X<723VW1/0\7Z)439OW1=,
2W4-)<=*/XW4-/0-/;1,)()23;7*+,6)7W=40,)2,V6/:P0-1,)>? KbMEA?Jc
2W4-)<=*/X+ON
J' 2-=076=1,)1=W7<23=6,)0)1/1,)45*1,P0)U72,V,23731,)29:=<1,9=+79=3X
7U:72-71)(1==93/61/; EB>@FLF&
^' 7QI?JKC?>SM>?HK^QA?CSM?>?LSIBQBAF?JRSZ,1=1276)();,3)13=,W74561=1,=
-);,3)13=;,7-N+,*71/;W47Z,+OX9354/0\,1234O;)13/Z,1=1276)2P17376=1)
>??@ABC>BD EB>@FGLF&
M' 2-=076=1,=1=W7<23=6,)-</2971376=1/0\W4-)W:/656W,)1,V*1/0\-
FCI_LV<1,)1,);W47U17-76=1/0\W4-)W:/656U)1)476=1/0\W4-)-);,3)13=
74=-6=43780,4)-/<O=+1)(X+ON
b' 7QI?JKC?>SM>?HK^QA?CSMS>>BJcHKCQIMJc>SMFI>?>BJcDMAK^MQABD?JRS'
d' W4-/W=<9OXU</N4=9()2323=:)(;7*+,6780,2=;7<-,)+1)U7W7-/29,6=1,=W4-)-
5F&bF>^FQI@F4256237276=1/0\<76/-1=0-=1,=6=43780,U7<-,6)(29:=<1,956+79=3
17376=1/0\1==93/61/;4/19OX=,231,)();7*+,678[6/974-/23/6=1,=W4-)-ONZO1<O2-
9O4256O-/29,6=1/0\7<6/2W)0(=+,-76=1/0\X1,)-=+)*1/0\()<1723)9<7971O(P0/0\
CBJM>EB>@KCBJcG5F&bF>^FQICB@KEIBQAFRMAM@FEQB'
e' /19,);U:561/;<+=29:=<1,956+79=317376=1/0\1=9,+9O4/19=0\=93/61/0\()234/1)9X
1=9354/;60,PUO723=31,)U7;,)2,P0=9=+)1<=4-76)U77<17376=171=(6,V92-/CKLFDM>
7N473O3/;,29:=<1,9=;,f/N544/19OU:561)U7<+=<=1)U729:=^>S@? LK@?ARMQA
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ghijkhg

&'(')*+,)*),(')-./(,0&.1'('2.3).1'4-.5-6/,(,2.)&,78'+.1'88,5978.0.)-.4:(9
;<
=>?2-1,/3.('7:'7,/*3).&2,(9@7*/A+8+-68(B8?7,(-.4'?7'9@++'(7.5-.:':78.&)-.1'
4-.5-6/,(,2.)&,78'+.1')-.3.594'02-+.&'('),)-.+*?'7B7*)(B1C@DEFGHDIJFEKLEF
565('7*1'+,)6/.)6),?*/-,:78*8,59'5'+,)-B.M.(9*+).359':*:7'/.)9'+.3N.0.2-+
97,(/-.4-.5-6/,(,2.)&,78'+.1'),3,(-4('2+-.(7*)(B:'3,+-65-O'?7'9*:'8+,2,36/.),
B8),)-.1'8,7*).(,(9*+)*P&./*836QR:'&3O96+B81'&)-.)-B8.SHTIULVKWXTFYZVIEF[
1C@+)*4'0.8'59,\+5(,8,)*7@+)-.0+97,(/-.4-.5-6/,(,2.)&,78'+.1'P+(9@7*4
]H[HEIDLEL^FXUDIJFEL<
_< ,79'`\5(C,&)-(@+2'(,9)-.)'9'+,)*/A),,(9*+)*47*)(BB59,2,5-Oa
L< L[J^Kb+.&CB1+,79'`/-1'&8-+.3P8B+812O&)-.)-.48&,78.c4,36/*/A-59'9)*
+:C*+),9O+,79'`\P+58/8.1@2)'`/-+':,7/-B',),2-8O5*9B,/3-M-),)5'+.3
5:@C(--:'7@+),)-.8.5:@C(,4-'8?2-0')*4:7'M-2BP(9@7*/A,(/3.56)'9'+,).
ELVIE[WL[UIDEIYZ
d< SVLD]HL[J^Kb+':,7/-B'/.)O)-.7@0)-6/.1'5-O-59'9)-.5(C,&)-(,2'(,9eWd
+':,7/-B''59,9)-6/.)OP:'3,(-.3),?*+,)':,:-.7*+,79'`/-'+.),7*)(B
:-.7+'9)*42B?+:-.7+58.3'M.7/-.:B?2-/8).3P:'+-O(58')6'+,79'`\7*)('+6
:7,+,:'?'7B)-.8?O&).1'&'-/A'?3O/-,+&)-B+*1,`)-O/-,9.1':VLDLZLD
:78*:,&(BP1&*8'59,C*'(7.`2').-:'&,).&':B?2-/8).3+-,&'4'`/-7@0).
JFEIFYKXI^EFZ+':,7/-B'`7.&)-6/.)O),?*/-,+,0')62-/8?6),?*9*/A
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:17 CEST

Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Bezpiecznego Wzrostu
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:22 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor Akcji Rynków Wschodzących
(„Subfundusz”), będącego wydzielonym
subfunduszem Investor Parasol
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 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 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 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
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą 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 2020 r., poz. 1415, 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
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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.

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą 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 IESBA.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu oraz Towarzystwa
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.

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.
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.
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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
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.
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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 do 31 grudnia 2020 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: 2021.04.13 23:36:15 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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N8?:I=L?@Ià+3- V'&#3"#VW!#3-0.%Z!"('"56%-#3O
bc60+'(!3# &-"#0+# & /0&0&#!&#+"#4 %*(1/1 %0& .0+'(!3# /%V!&#( //"#0,-0.%Z!"%- !7'W- )W!&%+#'/%*&'* %(0#Z$%+#3-N>L^
bb /0&/*(1U6* 3#*+#6%*+"*%(%+13#'"5.0+'(!3"&!""+!"*+#6%'()*+"(
$%(.U-/"#0-'&#3(%$#3+%Z!"13413#'"5+!"#*+#6%'()*+"($%(.O
bd 0&')1613W!#/0-%/%%01(!3"+%.%-+ !7+(.-+ 4 0+(113413#'"5-('"56!7
0!71+(%- !7-*+"1U-(.,04 +/%.0&# - !#+ *+!7(!3"- (%0&'.-+ 3#'.(10'
="#1-&6$5*+"3W! .#6%/0-/%%01O
be2$#V+W *-"*#+*5 %* (!3"+%.%-+!7 + (.-+ 4 0+(1 13413# '"5- ('"56!7
0!71+(%- !7-*+"1U-(.,04 +/%.0&# - !#+ *+!7(!3"- (%0&'.-+ 3#'.(10'
+"#1-&6$5*+"3W! .#6%/0-*%*-"*#+*O
b 0&')1613W!IN89@?N?C?8<9>:H̀=HI=?L?@9=A:;=99>LA@=AJ8A=><?89GN89@?E?
%.0&4+"*-"*#+* %*(!3"+"#+%.%-+!7+(.-+ 4 0+(113413#'"5- ('"56!7
0!71+(%- !7-*+"1+'.5/+4 /%*+"11'.$#+".!7/0-O
bK7/#0!3#*%.!&W!#5121+*1'&113413#'"5-@9$1!"#U- (.,0#3'W- 0V%+#U.(V#-$1!"#/%$'("#3U/%/0&#$"!&#+"1-#*)16Z0#*+"#6%(10'1- $"!&%+#6%*$*+#3-$1.
N8GIGf98?E?@Ag9=>h?MF>"+ *&"#X 135!" .!7%/#0!3"- ('"56!70!71+(%- !7
B<CD<=E<FG<
bY+"#4-/0%-*&#+"*%('"W6&4"+ (/".)1-/)!%+#6%W*i(/".)1- /)!%+#6%3#'.
*&"#XU- (.,04 5121+*1'& &)W*i %*(1/")3#*+%'.("1!&#'.+"!.-O2 /%.0&#
%(0#Z$#+"0.%Z!" (.-,-2#..%+#*+%'.(5!&#'.+"!.--%(0#Z$%+4+"1 !#+
=HI1-&6$5*+" '"5 &4"+ - (/".$# -/)!%+4 %0& &4"+ (/".)1 - /)!%+#6%U
&-"W&+!7&-/).4"$1- /).4"134%-+4"&6%*+"#&#&*+"#4 /%/0&#*+"4O
12345678 8 57 5 175 2512345678 182 57

jklmnkj

8 !"#$%&$'()&*+!&()',!)-.5+/0+'$+(+ )1)+2+,!"$*+3+'.()43+%& 5$',&
6&)$7 178
9:*(,45.!";.!"+'*-1!"%.*3;1!"$1 <*.)+%6+%&(,4$(&)*,'.<,!'&$=;$*#3,&',4>'1!",3.3,&;#--.;)=!,-1!"?()(+%7! .(.$46&6;,.2-78
@ ;1!"$1 <*.)/&%6+%7-(!&5#<'=!,$(&)*,?$1-,$&'$1;. $$.)',&(.<$;#>',!
ABCDEFGHIJEFDK.2& - -,7*+ -1!&'7 =;$*#- 3,&',4>'1!"? '.<&>'=!,;.
/-,7.L--.<+).!"/!1!"8
MNOPQRCQSTPREFSUGRGDAVDKCSKSWRFGHQUGTEASK-321-.'.- ;()X(3.$&*Y-1',*+REJQCSHZP
[B\]BU^BDRB
M2.<&>'=!,,/-,7.',.5+/0+'$+(++%6-.'&(7-*-!,&-16.5.%7!&%.32.)18
MM()15+/0+'$+(+/&%6+%7-(!&5#<'=!,+%&6'&(.<$;#>',!*+;(-1!"3-().2&-,7*+ -1!&'7=;$*#-3,&',4>'1!"?'.<&>'=!,;. /-,7.L--.<+).!"/!1!"?
$(&)*,$ .!,75',4)1!"*;&$1)#-?3$.)*,.).*>&AEDRKGTP_PKEFSUQ`:GUSaCE^RQUPQ
bEFSCRGDKFS
Mc()15+/0+'$+(++%6-.'&(7-*(,45.!"--1(*=!,3;&-,$1-.'&%8:JCRGJS^AB
*()#- 3&;.!1%'1!")-;1(,4;&&;-4'.3;&-,$1-.'&-1$.)*,8 2.)'=!, )1)+2+
*()#-d3&;.!1%'1!" 6',&%(.%7 '.<,!'7 ;&&;-48 5$',&',& JCRQFP^GFSUGHIP
;&!1-,()1!"*()#-'.()43+%&-*;&(.!"6,&(,4!'1!"8
Me()1?*)#;& $)1!7 !.2&5 +'$+(+ 1'f&();gSCSDET[hij?/!,7>.%7 5+/0+'$+(
3;3;!%'.<',&$+$ ,.2+-.;)=!,.*)1-#- '&))5+/0+U^BDRB1'f&(); *!%,81'*#(!"$7!1!"--.;)=!,.*)1-#-'&)) +'$+(+1'f&();gSCSDET[hij

klmnopqprsltutqvqwpxltutqyz{|zo}zx~z

1!&'..*)1-#-'&))$*'1-.'.%&()-*.>$16 ',+1!&'1?*)#;13;13.$.-$',+?
-*)#;16 $/1-.%7(,4;&5+<.;'&(&(%&,&2$1 .3,&;#-.;)=!,-1!"F:SCDRSFPQ
M *)1-.5+/0+'$+(+-1!&',.(,4. /-,7.',.5+/0+'$+(++().<.(,4-$',+-1!&'1
;. '. $,&L (3;7$ &',. %&$'()*-&5 (3;.-$.',. 5+/0+'$+(+? -&$2+5
-,.;15$',&(.!-.'&%-.;)=!,5$,-&%? .();&>&',&6 3*)3',>&%8
c.;)=5$,-7(*2.$',*#-<*.)')-.'1!"'..*)1-'16 ;1'*+?-)16 .*!%,?-.;;.')#(+/(*;13!1%'1!"?3;.- $.*!%,?3;.- 3/;+?*-,)#- $&31)-1!"?$2+>'1!"3.3,&;#-.;)=!,-1!"? ,'();+6&')#- 3!"$'1!"? !&;)10,*.)#- ,'-&()1!1%'1!"? )1)+2#+!&()',!)-.&6,)-.'1!"3;& ,'()1)+!%&-(3#<'&5,'-&()-.',.6.%7!&(,&$,/4 .
aCSU,!7,,'();+6&')#-;1'*+3,&',4>'&56-.;1()--1'.!.2- 3.;!,+().)',Q
$()43'&*+;(15$8 -',+1!&'1?-'.()43+%7!1(3(#/
S%&>&<, ,&L1!&'1%&();#-'!&=',& -1*216 $',&6 $*'1-.',.);.'(.*!%,
USSAKGFUG_CGUAB-&$2+5().)',&5$()43'&5F_E_QUHPQ^EAEUGFSUPS
-1!&'1*+;(++().<'&5'..*)1-'16 ;1'*+-$',+-1!&'1? .();&>&',&6?
>&5$1-1!&'..*)1-#- 5+/0+'$+(+$*'1-.'.%&()3+().<&',+- $',+
-1!&'1*+;(+ .6*',4!,.?.- 3;13.$*+/;.*+*+;(+ .6*',4!,. PUUQZ
+().<'&%3;& ;1'&* -.;)=!,().'-,7!&%%&5 $3-,&$',*? . ().)',
$()43'1*+;(3;1%6+%&(,4)&'*+;(.</-.;)= ',.1!&'1
12345678 8 57 5 175 2512345678 182 57



!"#"$%&'%()*+,'-&#.'"#,%/0%1 2'"1 2-/-'%,3'"3)*3'(3/&"
455678948:;846<=>;?8@?8:9AB<:C4-D*-)+,'323'%1 (/032'"/E3/)%,+,
()#'3&#F&-'"(/"3!D- '323'%1 (/032'"/E3/)%,+, '"#3,3*)- 32'
7;54G56@HIJ,20EK-()3)'"K-2-()LM'K-,1-1'&"2-/-'%,3'"3,%&'%
/E*(EE()3!-'K-'33/)%,'%1 *%'/EN(/-*%K-,3'K-,(M-(+DE1-!","3F&%
<?8G63'","3*%K-2'"-(#3&-,3',3*)-.&"K-2#",N#K-2'"##3(3231"
-/*.!-'%1", >67ON##3()*#'"1N K2%,%&'33/)%,+, 5EDPE'2E(#E
2-/-'%,3'3()M-E()3!'"E,2'"E,%&'%/E*(E#31/'"L&"3N3,M*#%M32/E
D*3/E/E*(E#31/'"L&"3JI44CH=<G75BA4CHM*##*%'/,3*)-.&"()3'-,"F&K-2M-,"2'"/N#3-()3)'"2-()LM'%/E*(M*#%1E("L)'/E*(3!D-,3*)-.Q#
E,#K!L2'"'"1 "()-)'%&R#23*#$13F&%&R,M0%,'3)'/E*(3!D-,3*)-.QS
@!"#"$ %&'% '" ()#,%/0%1 2'"1 2-/-'%,3'"3 )*3'(3/&"'3
5678948:;846<J,20EK-()3)'"K-2-()LM'K-, 1-1'&"2-/-'%,3'"3
,%&'%/E*(E#31/'"L&"3E()3!-'K-'33/)%,'%1 *%'/EN3,M*#%M32/ED*3/E
/E*(E #31/'"L&"3 J"''NE()3!-'M*##*%'/,3*)-.&"()3'-,"F&K-
AT>A9ICT4I6=G6A;8UA954CUA,(M-(+DE1-!","3F&%E#%(/3'","3*%K-2'"
AG?5@A954CH93*)-.&"K-2#",N#K-2'"#M/)V
V &!E,"3*%K-2'K--(#3&-,3'"3,3*)-.&"K-2#",5EDPE'2E(#()-(E'3()LMEF&
M-,(#&R'"E#'3'1)-2%()%13&"N,(#&#K+!'-.&"W
5XG?5@A954IC45>ATG759ICAYI@H5B4IC98BI@?A4CH>;?C?T548;84C6@C48
#31/'"L&"3!ED
7(#3&-,3'"'3M-2()3,"-()3)'"&R'3!M(#%&RN2-()LM'%&R-P*)/EM'3"
(M*#23%NM*#%&#%1 '" ()1-!", -M3*&" ("L ,%0F&#'" 45AYC;75@Z
(M*#23%N!ED
@7(#3&-,3'"'3M-2()3,"&'%'"*+ '"F&K-("L"()-)'"(/032'"/3!-/3)N
-K0-(#-''33/)%,'%1;846<B<
TXG?5@A954IC45>ATG759IC545BI?8G87<5@HIP"'3'(-,1")')3"M-*+,'3'"3
#1")')31"-#D!"-'%1 M*-P"!EN/)+*%&R"'()*E1')%P"'3'(-,(F'-)-,3'
455678948:;846<=B<
C7(#3&-,3'"3 '3 M-2()3," #2%(/-')-,3'%&R M*#M0%,+, M"'"L'%&R #
<9?UBL2'"'"1 M*-K'-#-,3'%&RM*#M0%,+, K'*-,3'%&RM*##1")')3
-*3#,3*)-.&"*#%2E3!'N!ED
Y XG?5@A954IC45>ATG759ICI448@Z>A9G?C@Z4IC<?4548@Z:C7ATCG78:5@HI
[ M*#%M32/ENK2% D*3/ ()()301-!",-.&"(31-2#"!'K- M-#%(/",3'"3 M*##
\<Y<4T<G?6<*(+, ()-(-,3'%&R 2- ,%#'3&#3'"3 ,3*)-.&"K-2#",(/032'"/+, !-/3)
'-)-,3'%&R'33/)%,'%1 *%'/EN3"()'"1-!",-.Q,%/-*#%()%,3'"3M*##5EDPE'2E(#
/E*(+, E#%(/",3'%&R -2 ,%(M&3!"#-,3'%&RN'"#3!'%&R 2'-()/ 2-/-'EF&%&R
98@C4;846A98@Z=\<Y<4T<G?986A;?8G7<HC7C6<;G8
]8%'/"1 K0+,'%1 2!3(/032'"/+,!-/3)'-)-,3'%&R'3/"!/E*%'/3&R3/)%,'%&R()*%'/N
'3/)+*%1 ,&"FKE-()3)'"K-1"("F&3/3!'23*#-,K--2'-)-,3'-'3,"L/(#%9AB<:C4
-D*-)E )%1"(/032'"/31"^%D+* *%'/E K0+,'K- 2!3 23'K- (/03T4I65BA657HCG7
12345678 8 57 5 175 2512345678 182 57
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