Sprawozdanie finansowe
Investor PPK SFIO
za rok 2019

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przekazać Państwu sprawozdania finansowe za okres od 5 listopada do 31 grudnia
2019 r. następujących subfunduszy Investor PPK SFIO:









Investor PPK 2025,
Investor PPK 2030,
Investor PPK 2035,
Investor PPK 2040,
Investor PPK 2045,
Investor PPK 2050,
Investor PPK 2055,
Investor PPK 2060.

Pracownicze Plany Kapitałowe to narzędzia długoterminowego inwestowania, dzięki którym osoby w nich
oszczędzające mogą gromadzić środki do wykorzystania pod koniec i po zakończeniu kariery zawodowej.
Środki gromadzone w PPK są inwestowane w subfundusze zdefiniowanej daty o polityce inwestycyjnej
dopasowanej do wieku uczestników. Investors TFI utworzyło Investor PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty z ośmioma wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty.
Określony ustawą harmonogram tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych spowodował, że
przedsiębiorstwa, które podpisały z Investors TFI umowę o zarządzanie PPK rozpoczęły przekazywanie wpłaty
do subfunduszy zdefiniowanej daty pod koniec 2019 r. albo w styczniu 2020 r. Oznacza to, że w minionym
roku subfundusze nie pozyskały jeszcze aktywów o wartości pozwalającej na zbudowanie portfeli
inwestycyjnych w kształcie określonym przepisami prawa i założonym w strategii, a działalność w ostatnich
tygodniach 2019 r. koncentrowały na ochronie wartości pozyskanych aktywów.
Obecny, 2020 rok będzie pierwszym pełnym okresem działalności Investor PPK SFIO. Zespół Investors TFI
zamierza wykorzystać ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi w celu
zbudowania portfeli inwestycyjnych subfunduszy zdefiniowanej daty tak, by realizowały one podstawowy
cel, jakim jest budowanie długoterminowych oszczędności uczestników.
Szanowni Inwestorzy
przygotowując w marcu 2020 roku niniejszy list jesteśmy świadomi, że wydarzenia związane z epidemią
koronowirusa wpłynęły znacząco na rynki finansowe, obecne nastroje inwestorów i wyniki funduszy.
Aktualnie koncentrujemy się nad zapewnieniem sprawnego działania Towarzystwa i samych funduszy. Na
naszej stronie internetowej investors.pl znajdziecie Państwo bieżące komentarze do rozwoju wypadków na
rynkach finansowych.
Jednocześnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, że długoterminowy charakter inwestycji sprawia, że bieżące
wydarzenia, nawet tak poważne jak te obecne, związane z epidemią koronawirusa, nie powinny mieć

decydującego wpływu decyzje uczestników PPK. Epidemia na tak dużą skalę jest nowym wyzwaniem, z
którym muszą się mierzyć społeczeństwa, przedsiębiorstwa, pracownicy, a także podmioty działające na
rynkach finansowych. Nie jest to jednak pierwszy tak wymagający moment dla inwestorów. W ponad 20letniej historii funduszy Investors rynki finansowe przeżyły już kilka poważnych kryzysów. Za każdym razem
jednak po pewnym czasie gospodarki odzyskiwały siły, a na giełdy wracał optymizm, co powodowało, że
długoterminowo zdywersyfikowany portfel inwestycji przynosił zyski. Warto także wziąć pod uwagę, iż w
Pracowniczych Planach Kapitałowych systematyczne comiesięczne wpłaty do funduszu dają szanse na
szybsze zamortyzowanie strat dzięki temu, że jednostki kupowane w okresie złej koniunktury dają większy
potencjał zysku po zmianie trendu.
Decyzja o uczestnictwie i zmianie funduszy, w których inwestowane są środki wpłacane do PPK należy do
uczestnika. Zwracamy natomiast uwagę, że konstrukcja Planów zakłada, iż każdy uczestnik przypisywany jest
do subfunduszu zdefiniowanej daty odpowiedniego dla jego wieku. Perspektywa kilku, kilkunastu lub więcej
lat do zakończenia oszczędzania w PPK pozwala na przywiązywanie nieco mniejszej wagi do
krótkoterminowych wyników funduszy i skoncentrowanie się na celu długoterminowym, jakim jest wzrost
wartości zainwestowanych środków.

Z poważaniem,

Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu

Beata Sax
Wiceprezes Zarządu
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Piotr Dziadek
Wiceprezes Zarządu

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

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem załączone połączone roczne
sprawozdanie finansowe („sprawozdanie
finansowe”) Investor PPK Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(“Fundusz”), zarządzanego przez Investors
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna („Towarzystwo”):

rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Niniejsza opinia jest spójna z naszym
sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
Audytu, które wydaliśmy z dniem 3 kwietnia
2020 r.

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Funduszu na dzień
31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

Przedmiot naszego badania

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

oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:

• zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg

• zestawienie zmian w aktywach netto.

Przeprowadziliśmy badanie rocznego
połączonego sprawozdania finansowego
Funduszu, które zawiera:
• wprowadzenie;
• połączone zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r. oraz
• połączony bilans na dzień 31 grudnia
2019 r.;

• rachunek wyniku z operacji;

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Badania
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy
Badania przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych
rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421,
z późn. zm.), a także Rozporządzenia UE nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
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 i etyka
Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych
(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.

Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Funduszu zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie
o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.

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

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

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 oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje
ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze
spostrzeżenia związane z tymi rodzajami
ryzyka. W przypadku badania sprawozdania
finansowego Funduszu nie uznaliśmy żadnej
sprawy za bardziej znaczącą od innych,
ocenianych jako standardowe, w kontekście
naszego badania.
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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.

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

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Na inne informacje składa się sprawozdanie
z działalności Funduszu za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2019 r.
(„Sprawozdanie z działalności”) oraz list
towarzystwa będącego organem funduszu,
skierowany do uczestników funduszu
wymagany § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249
poz. 1859), zwane dalej razem “Innymi
informacjami”.

Nasza opinia z badania sprawozdania
finansowego nie obejmuje Innych informacji.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady
Nadzorczej
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie Innych informacji zgodnie z
przepisami prawa.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności Funduszu
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.

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 sprawozdaniu
finansowym.
Sprawozdanie z działalności Funduszu
uzyskaliśmy przed datą niniejszego
sprawozdania z badania.
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Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie
badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Funduszu:
• zostało sporządzone zgodnie z wymogami
art. 49 Ustawy o rachunkowości;

• jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy
o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej
podczas naszego badania nie stwierdziliśmy
w Sprawozdaniu z działalności Funduszu
istotnych zniekształceń.

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 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności Funduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Oświadczenie na temat świadczenia usług
niebędących badaniem sprawozdania
finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przekonaniem oświadczamy, że usługi
niebędące badaniem sprawozdań
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz
Funduszu są zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem,
które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
o biegłych rewidentach.
W 2019 r. wykonaliśmy na rzecz Funduszu
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 do badania rocznego
sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą
Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2020 r.
Sprawozdanie finansowe Funduszu badamy
po raz pierwszy.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:41:03 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy biegły rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r
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Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 r.

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

Deutsche Bank

Polska

S.A.,

jako

Depozytariusz

dla

Investor

PPK

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:
-

Investor PPK 2025,

-

Investor PPK 2030,

-

Investor PPK 2035,

-

Investor PPK 2040,

-

Investor PPK 2045,

-

Investor PPK 2050,

-

Investor PPK 2055,

-

Investor PPK 2060,

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


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



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

są zgodne ze stanem faktycznym.

Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek Popiołek – Prokurent

Agata Alicka – Pełnomocnik

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

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

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

Subfundusz Investor PPK 2025 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
3
Średnie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 50% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (50-75% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony

zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu na wysoką dywersyfikację portfela oraz fakt, iż
Subfundusz lokuje znaczną cześć powierzonych środków w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2030 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
4
Średnie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 70% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (30-60% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu na wysoką dywersyfikację portfela oraz fakt, iż
Subfundusz lokuje znaczną cześć powierzonych środków w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2035 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka
Ryzyko zmian cen instrumentów

PPK – fundusz cyklu życia
4
Średnie
Wysokie

Subfundusz lokuje znaczną część (do 70% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (30-60% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko niskie ze względu na wysoką dywersyfikację portfela oraz fakt, iż
Subfundusz lokuje znaczną cześć powierzonych środków w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2040 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
4
Średnie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 80% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie
Subfundusz lokuje znaczną część (20-40% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz

może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Umiarkowane/Średnie
W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu na wysoką dywersyfikację portfela przy
jednocześnie zwiększonym poziomie zaangażowana w instrumenty akcyjne o zróżnicowanym stopniu
płynności, oraz niższym poziomie zaangażowania w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2045 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
4
Średnie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 80% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie
Subfundusz lokuje znaczną część (20-40% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane

W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu na wysoką dywersyfikację portfela przy
jednocześnie zwiększonym poziomie zaangażowana w instrumenty akcyjne o zróżnicowanym stopniu
płynności, oraz niższym poziomie zaangażowania w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2050 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
4
Średnie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 80% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie
Subfundusz lokuje znaczną część (20-40% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu na wysoką dywersyfikację portfela przy
jednocześnie zwiększonym poziomie zaangażowana w instrumenty akcyjne o zróżnicowanym stopniu
płynności, oraz niższym poziomie zaangażowania w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2055 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
5
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 80% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie

Subfundusz lokuje znaczną część (20-40% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji
Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu na wysoką dywersyfikację portfela przy
jednocześnie zwiększonym poziomie zaangażowana w instrumenty akcyjne o zróżnicowanym stopniu
płynności, oraz niższym poziomie zaangażowania w obligacje skarbowe o wysokiej płynności.

Subfundusz Investor PPK 2060 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu
Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka

PPK – fundusz cyklu życia
5
Wysokie

Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje znaczną część (do 80% wartości aktywów) powierzonych środków w aktywa
charakteryzujące się potencjalnie dużą zmiennością: akcje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
oparte o akcje.
Ryzyko zmian stóp procentowych
Średnie
Subfundusz lokuje znaczną część (20-40% wartości aktywów) powierzonych środków w obligacje skarbowe i
korporacyjne, oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oparte o obligacje o różnym stopniu ryzyka
stopy procentowej.
Ryzyko walutowe
Niskie
Pozycja walutowa może stanowić 25-30% wartości aktywów netto Subfunduszy PPK. Subfundusze dążą do
ograniczenia ryzyka walutowego przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu
waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Ryzyko instrumentów pochodnych - dźwigni Umiarkowane
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 głównie w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego (ryzyka walutowego) Subfunduszu. Fundusz
może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo), co może powodować wzrost ekspozycji

Subfunduszu ponad wartość jego aktywów netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie
powinien przekracza 130% wartości Aktywów Netto 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 umiarkowane ze względu na ograniczony
zakres inwestycji w obligacje nieskarbowe/korporacyjne oraz wymogi regulacyjne związane z jakościa
kredytową portfela Subfunduszu (nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną przez
Europejski Bank Centralny).
Ryzyko płynności
Niskie/Umiarkowane
W przypadku Subfunduszu ryzyko umiarkowane ze względu na wysoką dywersyfikację portfela przy
jednocześnie zwiększonym poziomie zaangażowana w instrumenty akcyjne o zróżnicowanym stopniu
płynności, oraz niższym poziomie zaangażowania w obligacje skarbowe 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.
Fundusz może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w
ramach transakcji sell-buy-back i buy-sell back (repo, reverse repo).
e) Informacja o wysokości dźwigni finansowej stosowanej przez Subfundusze (jako % Wartości Aktywów
Netto):

Subfundusz Investor PPK 2025:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

200%
100,39%
100,01%
100,00%

Subfundusz Investor PPK 2030:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

200%
100,62%
100,02%
100,00%

Subfundusz Investor PPK 2035:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

200%
100,84%
100,02%
100,00%

Subfundusz Investor PPK 2040:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

200%
101,15%
100,03%
100,00%

Subfundusz Investor PPK 2045:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

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

Subfundusz Investor PPK 2050:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

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

Subfundusz Investor PPK 2055:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

200%
101,02%
100,05%
100,00%

Subfundusz Investor PPK 2060:
Maksymalny limit ekspozycji AFI według metody zaangażowania
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) w okresie sprawozdawczym

200%
100,00%
100,00%

Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania netto) na dzień 31.12.2019r.

100,00%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INVESTOR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
W OKRESIE OD 05 LISTOPADA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.
1.

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

1)

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

Określony ustawą harmonogram tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych spowodował, że
przedsiębiorstwa, które podpisały z Investors TFI umowę o zarządzanie PPK rozpoczęły przekazywanie wpłaty do
subfunduszy zdefiniowanej daty w listopadzie i grudniu 2019 r.
Oznacza to, że w 2019 roku subfundusze nie pozyskały jeszcze aktywów o wartości pozwalającej na zbudowanie
portfeli inwestycyjnych w kształcie określonym przepisami prawa i założonym w strategii, a działalność w ostatnich
tygodniach 2019 r. koncentrowały na ochronie realnej wartości pozyskanych aktywów.
Obecny, 2020 rok będzie pierwszym pełnym okresem działalności Investor PPK SFIO. Zespół Investors TFI
zamierza wykorzystać ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi w celu
zbudowania portfeli inwestycyjnych subfunduszy zdefiniowanej daty tak, bym realizowały one podstawowy cel,
jakim jest budowanie długoterminowych oszczędności uczestników.
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, ustawy o PPK 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, a także rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące nowego koronawirusa. W pierwszych
miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ na globalną gospodarkę i
rynki finansowe nabrał dynamiki. W ocenie Towarzystwa wydarzenia, jakie w lutym i marcu 2020 roku miały miejsce
na rynkach finansowych wpłynął negatywnie na przyszłe wyniki finansowe Funduszu. Skala pogorszenia
uzależniona jest od czasu, jaki upłynie do opanowania pandemii.
Na podstawie informacji dostępnych na dzień publikacji niniejszego raportu Towarzystwo przyjęło scenariusz
zakładający, że rozprzestrzenianie się epidemii zostanie powstrzymane w ciągu kilku tygodni. Główną
konsekwencją walki z koronawirusem będzie trwająca kilka miesięcy zapaść w globalnej gospodarce, natomiast
druga połowa roku będzie stała pod znakiem odrabiania strat. Pandemia koronawirusa jest szokiem zewnętrznym,
a gospodarki są (i jeszcze przez jakiś czas będą) w stanie „śpiączki” wprowadzonej w gruncie rzeczy decyzją władz
poszczególnych krajów. Rządy i banki wydają się wykazywać dużą determinacją do stworzenia warunków, by firmy

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

Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju:

Nie występuje.
4)

Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej:

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

Informacja o udziałach własnych, w tym:
a)

przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)

liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w
przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału
podstawowego, którą te udziały reprezentują,

c)

w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych udziałów,

d)

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:

Nie występuje.
6)

Informacja o posiadanych przez Fundusz oddziałach (zakładach):

Nie występuje.
7)

Informacja o instrumentach finansowych w zakresie:
a)

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

Fundusz może w imieniu i na rzecz danego Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty
pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
Członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Państwie Członkowskim, a także na jednym z Rynków Zorganizowanych OECD oraz Chicago Mercantile Exchange
(CME), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Board Options Exchange (CBOE), NASDAQ Options Market
(NOM), NASDAQ Futures (NFX), New York Stock Exchange AMEX Options (NYSE AMEX Options), New York
Mercantile Exchange (NYMEX), Eurex Exchange, ICE Futures Europe lub ICE Futures U.S., pod warunkiem, że:

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu;
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie
ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez
Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć
w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi
instrumentami finansowymi,
b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego oraz aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań
Funduszu.
b)

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

Do zarządzania ryzykiem finansowym za pomocą instrumentów, o których mowa w pkt a, Fundusz nie stosuje
rachunkowości zabezpieczeń.
Fundusz jest objęty systemem zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zgodnym w szczególności z wymogami
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków
prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1312) oraz rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku.

2.

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

W 2019 roku Subfundusze dokonywały lokat zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie Funduszu oraz
zgodnie z przyjęta strategią inwestycyjną. Działania podejmowane były dla realizacji celu, którym jest wzrost
wartości aktywów Subfunduszy w wyniku wzrostu wartości jego lokat. W 2019 roku Subfundusze dokonywały lokat
dążąc do dostosowania struktury portfeli inwestycyjnych do wymagań określonych w ustawie w przewidzianym
przepisami terminie 12 miesięcy od daty rejestracji Funduszu.

a)

Investor PPK 2025:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 25% do 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 50 do 75% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (6.55%), dłużne papiery wartościowe
(34,64%), tytuły uczestnictwa funduszy (4.3%), gotówka i depozyty (54.51%).

b)

Investor PPK 2030:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne

instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 40% do 70% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 30 do 60% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (11.24%), dłużne papiery wartościowe
(12.84%), tytuły uczestnictwa funduszy (6.81%), gotówka i depozyty (69.11%).

c)

Investor PPK 2035:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 40% do 70% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 30 do 60% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (16.29%), dłużne papiery wartościowe
(17.35%), tytuły uczestnictwa funduszy (9.01%), gotówka i depozyty (57.35%).

d)

Investor PPK 2040:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 60% do 80% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 20 do 40% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (18.06%), dłużne papiery wartościowe
(10.64%), tytuły uczestnictwa funduszy (11.48%), gotówka i depozyty (59.82%).

e)

Investor PPK 2045:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 60% do 80% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 20 do 40% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.

Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (19.06%), dłużne papiery wartościowe
(12.04%), tytuły uczestnictwa funduszy (11.9%), gotówka i depozyty (57%).

f)

Investor PPK 2050:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 60% do 80% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 20 do 40% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (19.15%), dłużne papiery wartościowe
(11.51%), tytuły uczestnictwa funduszy (12.89%), gotówka i depozyty (56.45%).

g)

Inwestor PPK 2055:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 60% do 80% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 20 do 40% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje (19.41%), dłużne papiery wartościowe
(13.52%), tytuły uczestnictwa funduszy (13.77%), gotówka i depozyty (53.3%).

h)

Inwestor PPK 2060:

W 2019 roku Subfundusz dokonywał lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, która przewiduje, że Subfundusz
inwestuje środki, w szczególności, 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, a także w akcje oraz inne
instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru) oraz w jednostki funduszy inwestycyjnych.
Subfundusz może inwestować od 60% do 80% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 20 do 40% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2019 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: gotówka i depozyty (100%).
3.

PRZEGLĄD WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ FUNDUSZ W 2019 ROKU:

Informacja o zmianie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa:

4.

a)

Investor PPK 2025 – wzrost o 0.11%

b)

Investor PPK 2030 – wzrost o 0.22%

c)

Investor PPK 2035 – wzrost o 0.24%

d)

Investor PPK 2040 – wzrost o 0.27%

e)

Investor PPK 2045 – wzrost o 0.30%

f)

Investor PPK 2050 – wzrost o 0.28%

g)

Investor PPK 2055 – wzrost o 0.20%

h)

Investor PPK 2060 – wzrost o 0.03%

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

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

5.

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

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego
kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat, które mogą przełożyć
się z kolei na spadek wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy. Głównym czynnikiem mającym wpływ na
stopę zwrotu z papierów wartościowych są wyniki rynków kapitałowych oraz wyniki gospodarcze poszczególnych
emitentów, na których to wyniki z kolei mają wpływ ogólne warunki gospodarki światowej, jak i podstawowe warunki
gospodarcze i polityczne w poszczególnych krajach
Ryzyko stopy procentowej
Inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy może być związane z ryzykiem zmiany stopy
oprocentowania. Ryzyko to może wystąpić w przypadku fluktuacji stopy oprocentowania w walucie, w której papiery
wartościowe są denominowane, lub w której denominowany jest Subfundusz. Ryzyko stóp procentowych polega
na wrażliwości kursów papierów wartościowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu na zmiany rynkowych
stóp procentowych. Wzrost rynkowych stóp procentowych oznacza spadek kursów papierów dłużnych o
oprocentowaniu stałym. Ten rodzaj ryzyka wzrasta wraz z wydłużaniem okresu do terminu wykupu i może wpłynąć
na spadek wartości aktywów Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe związane jest z kondycją finansową emitentów dłużnych papierów wartościowych wchodzących
w skład portfeli inwestycyjnych Subfunduszy. Jest to ryzyko niewypłacalności emitentów papierów wartościowych
w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości
danych składników aktywów przez Subfundusz. Zmiana pozycji finansowej emitenta na rynku lub perspektyw jego
rozwoju może mieć negatywny wpływ na cenę emitowanych instrumentów dłużnych. Wiąże się ono również z
niebezpieczeństwem niespłacenia przez emitenta jego zobowiązań przewidzianych harmonogramem emisji, w

szczególności zaniechaniem spłaty należności z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Analogiczne
ryzyko spłaty zobowiązania występuje w przypadku złożenia lokaty bankowej i odnosi się do wypłacalności banku.
Powyżej opisane sytuacje mogą negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko walutowe
Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje Subfunduszy w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje
kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa
jest również sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub straty poprzez tożsamą wartościowo
zmianę kursu walutowego, co wprost będzie wpływało na zmniejszenie wartości Aktywów Subfunduszu i Jednostek
Uczestnictwa. Fundusz może ograniczać ryzyko walutowe przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia
(hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych, niemniej z różnych powodów może wystąpić
sytuacja braku lub istnienia tylko częściowego zabezpieczenia, co w związku z ponoszonym ryzykiem walutowym
może powodować większe zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy .
Ryzyko rozliczenia
Transakcje zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu mogą nie zostać rozliczone w terminach zgodnych z
zawartymi umowami, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów Subfunduszu związanych z finansowaniem
nierozliczonych transakcji.
Ryzyko płynności
Ryzyko płynności lokat polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych w krótkim
okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na
wartość Aktywów Subfunduszu.
W przypadku niektórych papierów wartościowych (lub innych instrumentów finansowych) niskie obroty na rynku,
na którym dokonywane są transakcje mogą uniemożliwiać dokonanie sprzedaży dużego ilości papierów
wartościowych (lub innych instrumentów finansowych) w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę.
Ograniczenie płynności może zwiększać zmienność cen instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat
Subfunduszu, co może wpływać na wahania oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko
płynności może dodatkowo wzrastać w sytuacji zawirowań na rynkach finansowych oraz gwałtownych przepływów
kapitału. Posiadanie w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu papierów wartościowych niewprowadzonych jeszcze
do obrotu lub innych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, mogą spowodować konieczność
sprzedaży tego rodzaju papierów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu po cenach
nieodzwierciedlających ich rzeczywistej wartości lub doprowadzić do sytuacji, w której zbycie papierów będzie
niemożliwe, co może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub
skutkować realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
W przypadku Subfunduszy lokujących aktywa w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bądź
funduszy zagranicznych istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia odkupień wyemitowanych
przez siebie tytułów uczestnictwa przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania, co
może, zwłaszcza w przypadku, gdy tytuły uczestnictwa tej instytucji stanowią istotną część aktywów Subfunduszu,
skutkować realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków
Istnieje ryzyko wywierania znacznego wpływu na wyniki Subfunduszu przez inwestycje w poszczególnych
składnikach lokat, ze względu na ich duży udział w Aktywach Subfunduszu. W celu ograniczenia tego ryzyka

Fundusz będzie stosował na rzecz Subfunduszu zasadę dywersyfikacji w granicach określonych w Statucie
Funduszu.
Ryzyko dokonywania lokat w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego
lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, a także w przypadku
funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z wydzielonymi
subfunduszami, w jednostki uczestnictwa tych subfunduszy. Ryzyko związane z możliwością spadku wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, w którym zostały ulokowane Aktywa
Subfunduszu, w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących
przedmiotem lokat funduszu lub subfunduszu, mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości aktywów netto na
Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko makroekonomiczne
Sytuacja finansowa emitentów jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach
emitentów, w Europie i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej inwestycje narażone są na szereg ryzyk
związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu
globalnego. Związane z tym zmiany stóp procentowych oraz innych wskaźników ekonomicznych mogą
spowodować ujemną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych i w rezultacie obniżenie wartości Aktywów
Subfunduszu, a tym samym spadek wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
W przypadku papierów wartościowych emitenta nabywanych na rynku pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej
istnieje ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, w
szczególności notowań giełdowych. W takiej sytuacji płynność dokonanej inwestycji będzie ograniczona i może
mieć to niekorzystny wpływ na wycenę tych papierów wartościowych.
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
Aktywa Subfunduszu, przechowywane na podstawie właściwej umowy przez Depozytariusza, stanowią własność
Funduszu i nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości Depozytariusza. Istnieje jednak
ryzyko, że w sytuacji czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług przez Depozytariusza lub ich
świadczenia w sposób niewłaściwy, nie będzie możliwe w całości lub w części realizowanie założonej polityki i
strategii inwestycyjnej.
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące ryzyka:


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



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



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



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



ryzyko

związane

z

wyborem

przez

Zarządzającego

Subfunduszem

niewłaściwego

sposobu

zabezpieczenia Aktywów Subfunduszu, polegające na niewłaściwym doborze bazy instrumentu
pochodnego, terminu transakcji, waluty lub braku dokładnego dopasowania wartości transakcji
(zabezpieczenia), co może spowodować stratę na zabezpieczanej transakcji.
Powyższe ryzyka związane z zawieraniem przez Fundusz umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w
tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne mogą wpływać na wahania (w tym spadki) wartości Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko zmian w regulacjach prawnych
Zmiany obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie podatków, ceł, działalności gospodarczej oraz udzielanych
koncesji i zezwoleń mogą istotnie wpływać na ceny akcji i dłużnych instrumentów finansowych, jak również mieć
wpływ na kondycję finansową emitentów, co może negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu.
Ponadto, zmiany przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania rynku finansowego, w szczególności
dotyczące funduszy inwestycyjnych mogą wpływać w sposób negatywny na działalność tychże funduszy oraz na
prawa ich Uczestników.
Ryzyko wyceny Aktywów Subfunduszu
Zasady wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy są szczegółowo określone rozporządzeniem Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, które zakłada możliwość odstąpienia od
określonych w nim metod wyceny wyłącznie, jeżeli nie znajdują one zastosowania dla danych aktywów
finansowych. W związku z powyższym, nadzwyczajne wydarzenia wywołujące gwałtowną reakcję na rynku
finansowym, jak np. katastrofy, akty terroru lub incydentalne transakcje zawierane po cenach odbiegających od
wartości godziwej, mogą powodować, że dokonana w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszy i w
konsekwencji wartość Aktywów Funduszu i Subfunduszy i Jednostek Uczestnictwa może odbiegać od ich
rzeczywistej wartości (wartości godziwej).
W przypadku stosowania do wyceny lokat Funduszu i Subfunduszy nienotowanych na aktywnym rynku modeli
wyceny dedykowanych do poszczególnych kategorii lokat może się zdarzyć, że z uwagi na konstrukcję modeli oraz
rodzaj zastosowanych do modeli danych wejściowych rzeczywista cena możliwa do osiągnięcia na rynku w
przypadku sprzedaży takich papierów wartościowych będzie niższa niż wycena modelowa, co wpływać będzie na
spadek wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ponadto, w związku ze stosowaniem zasady wyceny według efektywnej stopy procentowej dłużnych papierów
wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, może wystąpić sytuacja, w której ich wycena nie będzie
odpowiadać aktualnej wartości rynkowej, co w konsekwencji może wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku Subfunduszy lokujących aktywa w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bądź
funduszy zagranicznych istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia publikowania oficjalnej
wyceny wyemitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję
wspólnego inwestowania, co może, zwłaszcza w przypadku gdy Subfundusz ma ograniczone możliwości
pozyskania informacji o aktualnych lokatach instytucji wspólnego inwestowania a tytuły uczestnictwa tej instytucji
stanowią istotną część aktywów Subfunduszu prowadzić do utrudnienia lub braku możliwości dokonania wyceny
aktywów Subfunduszu.

Ryzyko wyceny związane z wyborem rynku głównego dla zagranicznych papierów wartościowych
Zasady wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy opisane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu zakładają,
iż w przypadku papierów zagranicznych notowanych na kilku rynkach, podstawą ich wyceny będą informacje
udostępniane przez serwis Bloomberg. Istnieje więc ryzyko, iż notowania będące podstawą do wyceny danych
papierów wartościowych będą niereprezentatywne, a dokonana na ich podstawie wycena nie będzie
odzwierciedlała wartości godziwej tychże papierów wartościowych. Tym samym może to spowodować, iż dokonana
w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszy i w konsekwencji wartość Aktywów Funduszu i
Subfunduszy i Jednostek Uczestnictwa może odbiegać od ich rzeczywistej wartości (wartości godziwej).
Ryzyko operacyjne
Obejmuje ryzyko pośredniej lub bezpośredniej straty wynikającej z błędów w przeprowadzanych transakcjach,
ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
technicznych, lub ze zdarzeń zewnętrznych. W szczególności, błędy ludzkie lub błędy systemów, mogą
spowodować przeprowadzenie nieautoryzowanych transakcji, uniemożliwić przeprowadzenie transakcji lub
spowodować błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 r.

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

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

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

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.
1. Dokonując lokat aktywów, Fundusz w odniesieniu do każdego z Subfunduszy:
a) stosuje Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych („TFUPW”)
b) nie stosuje transakcji typu SWAP Przychodu Całkowitego.
2. Ogólny opis TFUPW stosowanych przez Fundusz i uzasadnienie ich stosowania:
Fundusz w ramach każdego z Subfunduszy może dokonywać następujących TFUPW:
a) udzielanie pożyczek papierów wartościowych,
b) transakcje buy-sell-back i sell-buy back, których przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa gwarantowane
do papierów wartościowych,
c) transakcje repo i reverse repo, których przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa gwarantowane do
papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym Subfundusze:


Investor PPK 2025,



Investor PPK 2030,



Investor PPK 2035,



Investor PPK 2040,



Investor PPK 2045,



Investor PPK 2050,



Investor PPK 2055,



Investor PPK 2060,

nie zawierały żadnych transakcji określonych w Rozporządzeniu.

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

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2025 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

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

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

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

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

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

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

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

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

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,

którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
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
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zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.

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

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

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

3/4

zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich

znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

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

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:39:28 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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2à^e[e]f^`^ffZ[\]^\ _\^Zc
5cf¡

4-,5-#/0123#

678,9-#

~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14
~t |xyoxo~tqy
qxp}u~pquvy
 Y85Y14

%/-.#:7;+,790#
;<7=;1=-#
lm edZf

@ABCDEFEJGHIJ @BGHIABEJSLMN?TE
>?@ABCDEFGHIJ >?
OPNQ?IRBEJ ?UAJE?GVBFWTHX#
1-9087-#5#=0:K# I?LMNH5#
=0:K#
g
g
g
hi
hj
klmn


kln

h edZf





kn

i edZf

g

g

khln

 edZf

h

g

kjn

 edZf

g

g

khn

h edZf

g

g

kjn

hj edZf

h

h

kjmn

 edZf

g

g

khln

j edZf

h

h

kin

 edZf





kmn

l edZf





klmn

hh edZf





kln

 cZ` c_b

h
g
hi

h
g
hj

kn
g
klmn

12345678

¢£¤¥£¢

5 175  2 512345678



(DEFGHILM ,C<3;,72#
 !"#
(DEFGHILM 72C<32#3/# T1UOP
=1
/
0
#
>
:
<
-.
:
?2
#
@<
1
9:
3#
B/
1
534
:
#
(D
E
F
GH
I

QDVL
$%&'
+,-./0#12345# 6/.7/#12345# 89:;<3;# <9:;<3;/# 7245A5# ,A1,C<3;,7/3:/# 3,9:3/J3/# K:C.?/# C<32#3/?2C:/# OPQRS
4;27/CW#
(&)*")(#
7#;2>N# ?:J/3>,72#7# /GMXV
RY#
;2>N#
7Z[\]^_^[`abcdcefg\fbc
h
h
h
ijklmnopkoqrkpm
h
h
h
f_asbt\uf`[
h
h
h
1__[
h
h
h
7uv^wtxy[
h
h
h
zm{p|}okopm~lnmnj~lrpmm|j



ijklmnopkoqrkpm
h
h
h
f_asbt\uf`[
h
h
h
1__[
h
h
h
7uv^wtxy[



bZa`_a\a_[b_^[\[wcvf`t_a



6845
8
Za`_a\a_[b
8
76 5
5gg b
hh

g




_^[\[wcvf`t_a 725
 fvsbt
72
Za`_a\a_[b 6845 8
8
76 5
5g b
hh

g

g
g
g
_^[\[wcvf`t_a 725
 fvsbt
72
Za`_a\a_[b 6845 8
8
5ggggg b
hgh

g
g
g
g

76 5
_^[\[wcvf`t_a 725
 fvsbt
72
Za`_a\a_[b 6845 8
8
76 5
gg b
hh
g
g




_^[\[wcvf`t_a 725
 fvsbt
72
Za`_a\a_[b 6845 8
8
76 5
5ggggg b
hh

g



g
_^[\[wcvf`t_a 725
 fvsbt
72
Za`_a\a_[b 6845 8
8
76 5
5gggg b
hgh

g




_^[\[wcvf`t_a 725
 fvsbt
72
59/#
##
##
##
##
##
##
##
##
#
#
#

12345678

¡¢£¡

5 175  2 512345678



 !"#
$%&'$&()*+%,-(%./*0-%1./,*23)*)
4567879:;<#.+2=>,*?1-,.*+%1./,-/0/@A(* EFGHI;#J85K9#
+-*B)-CD)/?3/,-(A#
YZ[\]^\_\^`Z^à_`bcde]f^\
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2030 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

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

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

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

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

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

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

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
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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.

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 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:39:42 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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2à{e[\s|\
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)*&/*1!$)!,*0!,113%2%!,O
[>b%'%(!&%!-$1%N!#113%2%!,HYBFSV6;56S7YC>[
SGC7H9 B TS5DSGF7:E 65H;GC9:9U59:E (*0!!-"*-
65H;GC9:9U59V6FD567WV7U7XYB@SZF> >F[=\BF>P]^^13_O-ÒaH9:;567
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2035 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:39:54 CEST

Tomasz Orłowski

Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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*+'0+2!"%*"-+1"-22!4!&3&"-O
[;b&(&)"'&!".%2&N"$22!4!&3&"-5Y>DSVHFGHS6Y?;[
SE?65A > TSG@SED6BC HG5FE?ABAUGABC  !)+ 1!"". #+.
HG5FE?ABAUGAVHD@GH6WV6U6XY><SZD; ;D[:\>D;P]^^24_O.Òa5ABFGH6
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48
t2
[dkihg̀ogfhbrǹobqcxlfcnh
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2040 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie
z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

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 i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych
(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania

sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

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

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

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

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

likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.

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

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

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

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
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 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.

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 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:40:04 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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2à^e[e]f^`^f
n14wmhx5ihr
fZ[\]^\s _\^Zc
14v16wx5y178v124m 2
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\]sce_ij``tic
\]``nle]lbnokl
]``kclfcl
q2

44 ¡¢- £¤44£ ¡¢- £¤4¤¥¦4§¥¨ ¨ ©44̈¤¨ª«ª4¡¢¦ ¨
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2045 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie
z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

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 i etyka
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu zgodnie
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych
(„Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z
innymi wymogami etycznymi, które mają
zastosowanie do naszego badania

sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Subfunduszu zgodnie
z wymogami niezależności określonymi
w Ustawie o biegłych rewidentach.

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

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

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

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

likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.

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

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

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

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
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 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.

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 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:40:15 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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 ±timwzc²ibztxlay|iflsttilziy|xzjiwiavckthdzi®fbfxmflwfiabcdefdgh|³
Z Y[ª§´SQª[nSVZURPUUSµlstxayzghcik{«xzhivaezmw|ivkw|hamteziwiajtsizi
VST[UZ©\5]^_]RQ]T[]RPUUS
^ ¶kctzwaytx|iw|lj·lsktsiwciwb|hztiajtsizixzcwkctzwaytx|iw|lj·lsktsiwiy|hcx|i
nSVZU
 OPQRSTUVSWPTXYZWS[QZR\P5]^_]RQ]T[]S^P¨©]P̈¸
Z PTUZW\PR\PnSVZU
^ \nZRT
§ 8Z§´]RPVWªR\V][SXPYZ§¨\
Q PTUZW\PR\P[©\ZRWZVUªWZ§´RPUUS
12345678

¹º»»¼º¹

5 175  2 512345678



 2!"#$
% &'()"*+,,-./!
0 1#2#+3435#6!"#$+,,-./#+(4+-7+!"#+4/#(!"#+/76!"4#+/(-"+
4#(/#+48-67+5)*-#+/+#,8-./7"9+85(/4,"9+83'3,3847:
; <5(/4,#+'8/#+#)3#+,#+5(=/7/2#+/7)>#+?45(4!,4##)+
@8-(+A8=/+4+,+BC+>(3,+BDDE+(.3F/+85(/#+84"4#>=27"9+48,+
("93./"+'3,3847+/#8-7"77"9:
G H+#,8-./7)+85(/4,3+'8/7)+<3'3,3843++,4#I+28/7+
5(475,!"7++,4#I+("47+/(-J+.-7/=/+#--++#,8-.*+3"4#8-"-/+/+
5,42#++.-#>(#+5(#4#-/+#8-+/#,63>+.23"4+5,46/#>+5+/5(/,4#3++
,4#I+28/7+4)+/+.5-2#+/56"7)++/756"7)$+5+48-8/3+/#+2"47+
#,8-#.+3"4#8-"-/:+H+5(475,.3$+>,7+,4#I+28/7+5(475,++,4#I+/27+,+
5("7$+,+/7.3+3*-#>++,4#I+8--#+/+.(#8#+85(/4,/"47)+/7"#7+'"2#+
,2"47+#8-+/7.+4>,7+4#+8-#)++,4#I+28/7++,4#27+#8-+.23"4#)+
5,46/7)+4>,#+4+/7"#!++-#+,4#I:
KLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^
^
<5(4!,4#+#,8-./#>+85(/4,+<3'3,3843+/7)>+,+.#(/"-/+,.+
83#.-7/7"9+"#$+#8-7)"++5(47*"+46_#I+/567/!"7"9++8-8/#+48,7+("93./"+
(4++5(#4#-/#+/(-"+.-7/=/++587/=/+(4+./-7+5(47"9,=/++.84-=/:+<4"3.+
,.7/#+8!+/+5("3++,8-*5#+,#+98-(7"4#$+,#+)_2/#+,+48#(//++(7.3+
(4+84#(#>+7"9+"47.=/+3/_7"9+4+/6"/#+/+,7"9+.2"4""9:+<-/!+#+
5,8-/*+,+84"/+/(-"+28/7"9+.-7/=/++4/!4I$+.-=(7"9+#+,+8*+.(#2J+/+
#,4"47+858=++5,8-/#+"#7+5"9,4!"#+4+.-7/#>+(7.3:
<4"3.++46_#+8-/!"#+"9+5,8-/*+5,2#>!+.(#8/7)+5(4#>2!,):+`(#.-7 a
84"3."9+8!+(454/#+/+.(#8#$+/+.-=(7)+,.+4)7+84"3.3$+#_#2+.(#.-+,-7"47+
-72.+-#>+.(#83+23+/+.(#8#$+/+.-=(7)+,.+4)7++.(#8"9+5(478467"9$+#2+.(#.-+/567/+
4(=/++#_!"7$+.++5(47846#+.(#87:
<4"3.+,.#++,4#I+28/7+3/4>2*,!+bcdcedfghijcjbfje dfkcici
,4#I:+l(!"+5,+3/>*+4)#J+-"4#+>85,("4#>+8-##+#5#/J a fckdmj
,.7"9+84"3.=/:
nopOqLrRsSqStTRuvLQwSMLQwxrtOqyQwSRrzOMpLQoRSRSO{sMLQoRS|ONyQU}QyQwS~xzxr|xTUx^
^
 `8*>+<3'3,3843+8!+5(/,4#+/+/23"#+528.#:
 5#("#+ ,-7"4!"#+ <3'3,3843+ 3)3#+ 8*+ /+ .8*>"9+ ("93./7"9
/+.(#8#$+.-=(#>+,-7"4!:
 587+/+.8*>"9+("93./7"9+<3'3,3843+,.7/#+8!++5,8-/#+,/,=/+
.8*>/7"9:+5#("#+,-7"4!"#+584"4#>=27"9+8.6,.=/+.-7/=/++587/=/+
<3'3,3843+3)3#+8*+/+.8*>"9+("93./7"9+/+,3+4/("+-(8.":+
12345678



5 175  2 512345678



  !"#$%"&'"()*+,-,%$,!,./,.!0'"!012
3456789:;<5657=>78?7@A7;?45BCA4;435B47D:;<
 +"#$%""(%=<EC4F=:A=<ECG3ACA57=>78?7@A;?8B7;<5C8<G:D:DC85BC;<5C8<
(.HIJKLMN* !"#$%"N$"(&*2*".!()('*$ %'*(*%!".'//%
'%,./,.!0'$'*,/'N,' 10$%'%.O!.'%"('&'
57=>78?7@,,!(%,.1'PQN)(*/%,)('*$ %'*(*%!".H
R (!"#$%")*(-"(,./,.!0'"!012*2,%"'2+,-,%$,!,'$#,1
%%N./,.P.)*'.0/"*!"PH+"#$%")*(-"(%(%$)#(%BC
,./,.!0'$#,1'*(S*&'%.*,H
T +"#$%""((*/%'/%%%!"#$%""(,./,.!0'%%
'%".P.%%(2!"#$%"&'"('/%%2'%(,%2$)#(,
(*/%2)*2$&')%0O%2H
U V#,O%))*'*(S',./,.!0'"!012*2,%"'2'$#,1'*(S
,!(%.'!(!,%",$2'*(S%/%%.#P%!",/,'%/$!("/H
W X!",!(*(0!"#$%"&'"(+,-,%$,!,'!0/($PNN%.$*O!
@G3AC?4YC !0.")*'!ZN )1.PP%)*)!%,!)*$%/!"#$%"/
%.'O!.%%$%1!"#$%""(N')*)$",%!(*,/%(&''%%2
''!"S!"*1'%.%%!'%.)*!(!'%,-"('%.!()
G3:5C8E:;CY[84.'O!.OP.'*(S"!01'.H
\]*%!". '*% )**%/$",),*(*%!".)O"))*&'
'*(S'2!P'#P%!)$!$"*S%.'G9EW
\\^)*)$",N1$.$%1$%$"%,.!0(*%!".%$%1!"#$%"
"(N')*'!.".%S,./,.!0%$%1!"#$%""(H
\_*!#,1,.P)*')*,".%('%2%"('%/*%",,./,.!0'"!012
*2,%"'2'$%,N'"(&*/%)(*'%$%2".'"*!('%.!(",*!
8BC,' 10$%.P(1)*')*,H
\`O%P$'$%$0$".%('%2%"('%/*%",,./,.!0 '"!012
*2,%"'2'$%,N'"(&*/%)(*'%$%2".'"*!('%.!(",*!
%,' 10$%.P(1)*'$$'$%$H
\_*!#,1,.PG34;: G:=:37 495YB8BC8:E:;48<56 84 49E<;8<D 3<897 :34AG34;: ?:
(*/%$'$%$$".%%('%2%"('%/*%",,./,.!0'"!012
*2,%"'2'$%,%!(0)%/)$%,,!(%(2)*'H
\a)*.$(P+,-,%$,!,,./,.!0' ;4F7N'"(&*.!P'*O%N("O'
',)!".N))*%,'$#,1S*$%1",*!,'%1$$%.',(
G3ACA243:?:;<489 :F@9%$Q,.0(2)*.'"!012*2,%"'2
57=>78?7@A7
\RV%/')*'$%$"!P1/%")(#,')#%1P$b")(#,')#%1.!(
$QN'"(&*/+,-,%$,! #P$b$",)#.$%!(",!(%('H)(*
"*S%^*(Sc"('&'((%d$%!("0e!(%(''"*S%/V%,^%
%,' 10$%!0 /%'")(')#%/*  /%")(#,')#%1N
'P%2')#(/,')#(/,./'%/1$%$%/))*$%/H
12345678

fghihgf

5 175  2 512345678



!"#$!%&!#$"'$()*&+,&"&#&$-$&.&'%&/&")#$0/&!1"'!
2!$345467
89%#'01):)&"%(-)%/:--;%)$&2&!#'0#!$%'");'"!<:%(
/'!"'0="-'/)/'!:(():$<'(->#$#&3)#)02!2:').(37
?@:--;%)$+!2&3(#!1;"<'#!$%'>-('!"-:))$"'!#);:="'
%&:#(-/(#$).!(('3%&(-!"3<:%(/'!"'0="->");!="<':)
+('3)A(();&$)+-7
2BCDECFGBDHIFJKDKLMNLOEFOFPDIKQCJKGHMFO(/.-()")(:#$R#/)!%S(-"'%&DHTCEFQUB
5VWXVJYVLDV
Z);!="<''+('3)"')*&+,&"&#&&2()"!#3(%('!(-2)1)3!)/.)$-7
[#$-*&+,&"&#&+!2&3(#!1;"<'&!2"!#);:="'%&:#(-/(#$).!(
('3%&(-!"3<:%(/'!"'0="->");!="<':)+('3)A(();&$)+->
#!$%')'31"'0$-%:!-$(>/)$%')$)%=!MHLDOKGB\BOHIFJC]^KJF_EHYDCJBC
6HIFEDKLOIF
`[#$-*&+,&"&#&&2()"!#3(%#'01)((-#%<'/:!('-()"!7^ TEDKTFYMV
%#$(/!:)-"-$(:-#'0:!!:(0")/:!('-()"!(-)$%'7@.)$"<'$-$&.&
%#$(a/!:)-"-2"'!#)3");'"3:!!:(07b1"'!"'!/:!('-()"-'
:!-('#$-%#$(")#$0/&!(%:!#)2'!#'0"-7
[#$->%$:!$-3).!14&"&#&5"c!#$: 5 17>+'3=)3*&+,&"&#
/:/:");"'!&').&():$<')%$-(("!$$*&+,&JYVLDV1JdCLOHE I
():$<')%$-(("!$$4&"&#&5"c!#OHE 5 17
efghijkjlmfnonkpkqjrfnonkstuvtiwtrxty
y
 9-!"))%$-(("!$$%"-()")!#$(%)=-2z"'&9-!"->%$:-/:-/))("'&>
(%$:-2+-()3#'0:!1&;):"!#!#!{'!.-@)/'!:(9):$<'(-I^FELDFIBC
 |%$-()*&+,&"&#&(-!"')#'0})+('3)"')*&+,&"&#&&#$);)#'0("'&(-!"-
:)")'!A#/:3!"') !"#$%(!1#/:)()"')*&+,&"&#&>(!.&1
('):-1"'!#)()"!():$<'1'(!>)#$:!=!"'!2/%$~/"'=!7
` 9):$<1'(3#%.)"'%(;%)$"$()"-"))%$-("-2 :-"%&>($-2)%'>()::)"$(
#&+#%:-/-"->/:)()%'>/:)(/+:&>%('$(!/-$(->.&="-/)/'!:(
():$<'(-> '"#$:&2!"$( /"-> !:$-,'%)$( '"(!#$--"-> $-$&.(
&!#$"'$()!2'$()"-/:!'"#$-$&!(#/;"!1'"(!#$()"')2)3!#'!'+0)
1:)"'3''"#$:&2!"$(:-"%&/'!"'0="!1():-#$((-")).(/):'&#$)$"'C}
#$0/"!%&:#-17 (z"'&9-!"->(")#$0/&3-#/#+
F !=!;'z'!A9-!"-!#$:("!<"'!(-%.-2"'!2%"-()"')$:)"#)%'
JFFMOKIJK\EKJMV(!.&1#$)$"'!1#$0/"!1I\H\CJQBCYHMHJKIFJBF
(-!"-%&:#&&#$);"!1"))%$-("-2:-"%&("'&(-!"->)#$:!=!"'!2>
=!1-(-!"))%$-((*&+,&"&#&%"-()")!#$/&#$);!"'&("'&
(-!"-%&:#&)2%"'0')>)(/:-/)%&+:)%&%&:#&)2%"'0')BJJCU}
&#$);"!/:!:-"!%():$<'#$)"('3!!1/('!"'%>)#$)$"'
#$0/"-%&:#/:-2&!#'0$!"%&:#);+():$<z"')9-!"-
12345678



5 175  2 512345678



  !"#!$%&'(#)"*#(!+,!-.#-.)+)#!(/#/%&/#$/+"
0112345046 740289:&!"!-();-#)<&)%'(#/./#!-$+,/.#+;/+%!('(
$%#/"=")#$+/<)#/./#!-$+,/.#+;/+%!('(#/(/&%)/.#
3710>12?@AB(.,;C)$%/%#C).)$%D:#C)(-)-#".)+)#!(/#/(!"#!
+;&$;;$%/)#C)#//+%!(#!-&!#+;E$+)&!C)(/#C)($:)$'<;-)(/="!
;!$+/#(/&!C).#)$/")(/#(/&%)*"C).(EC).#/$/./-
)+&*)#!-(F23GE/$%&#-EC.!(!"#//+%!('(H;<I;#.;$;
.)+)#!(/#/$%:);$%/#;(.#;(!"#!+;&$;/-+#D"/E/(:&!:/.+;
<&/+;+;&$;/-+#D"/B##E;$%/)#:&&!#+(/&%)*"$%/#)(="C)
).:)(.#+E/)$%/%#.)$%D:#!+;&$:&!-;$D%#+;&$/<)(/&%)*J
;(CD.##-$%)%#!"K./&-/="!"K(:,!(#/%#+;&$/<)(/&%)*JL
?  !"#!#$%(!+,!-.#-.)+)#!510A1 3710>12?@A01
12345046 74028B(.,;C)$%/%#C).)$%D:#C)(-)-#".)+)#!(/#/
(!"#!+;&$;/-+#D"/;$%/)#C)#//+%!(#!-&!#+;E/(:&!:/.+;<&/+;
+;&$;/-+#D"/B##E;$%/)#:&&!#+(/&%)*"$%/#)(="C)
MNFM5AON0A29>2M74PM510OPM($:)$'<;-)(/="!;!$+/#(/&!C).#
M>Q1?M510O@5/&%)*"C).(EC).#:+%
 ";(/&!C).#C))$/")(/#/(/&%)*"C).(H;<I;#.;$$%)$;#/$%D:;="
:)($"K#;#/#-%).!$%!-/"E($"C'#)*"R
1 7>Q1?M510AO 01 FMN>315AO MSA?@1T0AO 54TA?QM0O@F7QOQ N104 740O2 ?O04
/-+#D"/;<
 U$/")(/##/:).$%/()$%/%#"K#/:$!"KE.)$%D:#!"K)I&%+;:#/
$:&./!E:&!"!-#$%-)():/&"$D(!,="#01 MSO731?V
$:&./!E;<
? U$/")(/##/:).$%/("#!#&'#="C)$D$%)%#$+,/.#+/)+/%E
)C,)$)##//+%!(#!- 74028T8
N 7>Q1?M510AO01FMN>315AO101TAQ4>4381?@AI#/#$)(-%#%/:)&'(#/#/
-%#%/-)<)#!-:&)I;E+%'&!"K#$%&;-#%!I#/#$)($=#)%)(/#
0112345046 740289T8
O U$/")(/#/#/:).$%/(.!$+)#%)(/#!"K:&:,!('(:#D#!"K
85QPTD.##-:&)C#))(/#!"K:&:,!('(C#&)(/#!"K:&-%#%/
)&/(/&%)*"&!.;/#E;<
S 7>Q1?M510AO01FMN>315AOA004?VFM5>QO?V0AO8Q0104?V6O3MNO>3461?@A
 :&!:/.+;EC.!<&/+$%$%/,-)()*"$/-).#C):)!$+(/#/:&
58S80N8>Q28&$'($%)$)(/#!"K.)(!#/"/#/(/&%)*"C).($+,/.#+'()+/%
#)%)(/#!"K#//+%!(#!-&!#+;E/$%#-)()*J(!+)&!$%!(/#/:&H;<I;#.;$
+;&$'(;!$+(/#!"K).(!$:"/)(/#!"KE#/#!"K.#)$%+.)+)#;="!"K
54?O07402M54?V958S80N8>Q542M7Q4>38@O3O287>4
W X!#+-C,'(#!-./$+,/.#+'()+/%#)%)(/#!"K#/++;&!#+/"K/+%!(#!"K$%&!#+E
#/+%'&!-("=C;)$%/%#C)-$="/+/#./&)(C)).#)%)(/#)#/(D+$!5MT86O0
)<&)%;%!-$+,/.#+/-Y !<'&&!#+;C,'(#C)././#C)$+,/N0A21 TM213@O>3
.)+)#!(/#!#/+)#"+/.C)+)#C)-$="/+/#./&)(C)Y
12345678

Z[\]^[Z

5 175  2 512345678



 !"#$%&'#$(#&#)*+#)&#),)#--'$./
0 012345&("!-6&*$6"7$&(897-&76'."#$(#$(,7"7(:,8;*)*+$#)
&<!)&#.&9&7*7(6%'#*$&<*$-#'$7.)-*8$=$##&(8
<%!$$<%&##$(7(<%!,$7>'$?#),<=$'-9%)*+*8(;#&#(
@0AB@1C01DBE@BFG
H IA0EJK012345&<*$-*(#.#$(%?#$;*(6$.$#$(!"#$'LCH
&<*$-#$;*(#.9<8$(8#>)&#<<$()&*$&(#)#-
<$(&#),'->&<$(&7(8=(*$(<->'$*7#(89<&$.7#;&)#&;
<&<>-#$(7>."#(6"$*+>8.*$&"#$-&)6#$.*$(6<&9&
<7)<"-96")7!)('K@M4IKJ0@MJKICHL42N@M3&$",*$%?#(
2M@BMF4OB3@MG&<*$-("#$;*(#.#>)*$&?#;'$*7>;#>))*+
<<$(%&&*$&)*+97-&76'."#$(#$(,7,$#&*$)*+<<$(%&9
<&"&#)*+7"7(#$,$,8;*),$&<!)&#$*+&)#&;9
2 IA0EIKHKAC5&("!-6&*$(()*7#(89
J "!-?#(<<$()&*$&($"(<7))&>#*+8&)2PLCH4@ODBDC2302P
1AMJBDKEB2P5EO1KABQKE0@M32M@4M@0HB240GKON02KE0@M3IANBN0ODKOKE0@4C
(=()&#(8<)<*(#&(89<7)*7),-(&)*(#))*+!"#$%ELK10D
7'$*7$."<&$("#$"<7)*+"%&"(&)*+'> 7%&
KJOMD1KEB2P5CHRC@JCONCG
M "!-?#(<<$()&*$&(7&>-"&#),$$#-,(#,$<*+"#),$SE
&*$6"7$&(89&7*7(6%'#*$&<7)<" -"!-?#)*+<<$(%&
&*$&)*+7&>-"&#)F44@ODACFM@D0F4IK2PKJ@BF4KI0ADBF4KODKIB
IAK2M@DKEM LCH 1CAOB E0LCD S &("!-67")#&#)*+<7(<!)&%&
<$(#$.?#)*+9('#)*+7-&76'."#$(#$(,>$(?;*(8$*7($&#(8&*$
$#-,(#%&9%(8(<)"#)$#-,(#<*+"#)9
R 4@ODACFM@DB AB#-<$(#$.?#(67<<$()&*$&($#<-8;*(
&$(7)('#*$<$(#$.?#(#$(>.";*("!-?#),$<<$(,$&*$&),$5
&("!-6&*$6"7$&(89
Q 4@ODACFM@DB IK2PKJ@M 5T&&*$6"7$&(89&7*7(6%'#*$ # )
(,$#&(#&'-.5 7-&76'."#$(@4MF FMDKJB NJBO1K@DKE0@B2P
<7(<!)&%&<$(#$.?#)*+&<*$-"#()#&(<>$(#(7(&$-
LKKFHMAQG
P KI23MS&("!-6&*$6"7$&(897-&76'."#$(#$(,)<-$#-,(#-9-%&
$#-,(#->7&(67*7-<7!(6"&)6#$.*$<*8$9&),&
<*$-&)*(#."*7#;<7(7&)&*.<*8$9"#)&#;&("!-6
-7##)*+,("9$*+8U#(V'97,")=$&#),"('W'*X
Y*+'(X9
4 8("#$-*7(#$*&9*()=$)$#&()*)8#(7)-!)-*7(#$*&
(,$&#(<7(7$#)-*8(&<%'#(6$#&(&#$,8;*($("7$>.7
6#$*;5&)*(#$$.&("!-6#$(86!7#(8<7(7=-#"-7$#&()*)8#)
&*$)&%&#(#8("#.-*7(#$*&9*()=$$#&()*)8#)7
)-!-*7(#$*&9<%(377;"78;*)=-#"-7(,(,$-8;*),(8("#$
12345678

Z[\]^[Z

5 175  2 512345678



!"#$"""%&!"'"&(&)%*
+&$&",-.&!/01*+. &"-+!/.%)"-2'"
*!&3,$4!")2'" &$!&+.&.&%2(1$%%
56!&3+&78""9
:; 8 2!"2+$ 2!& $'+<6 =><6?@>?ABCBD6E 5ABFGH6GFI>  !&3
0&+%+&"&$&3$&!"0&%"("J!&3,0&+"$%)$)0
!-$&"- & +/ 2!&&& 1&) $&!"0&) *
G6KABH6;
L; M1N&3"'+1&%2&N"$22!4 !&3&"- !&.!OPQR
SE?65A > TSG@SED6BC HG5FE?ABAUGABC  !)+ 1!"". #+.
HG5FE?ABAUGAVHD@GH6WV6U6X><SYD; ;DZ:[>D;P\]]24^O.O_`5ABFGH6
*+'0+2!"%*"-+1"-22!4!&3&"-O
Z;a&(&)"'&!".%2&N"$22!4!&3&"-5X>DSVHFGHS6X?;Z
SE?65A > TSG@SED6BC HG5FE?ABAUGABC  !)+ 1!"". #+.
HG5FE?ABAUGAVHD@GH6WV6U6X><SYD; ;DZ:[>D;P\]]24^O.O_`5ABFGH6
*+'0+2!"%*"-+1"-22!4!&3&"-O
ZZ;b2!"!&3&("2!c(#+2!"&(&)*+!0%!&"+&
&+$2"*2&)"&++!.&"$2.&+)$&!"0&%
BFGAG6KABH6`>ED6B>56GFU[XDAD6E?>E>56GHSFTF<?A5GFUE?>[A[X>BFG?>5FU;
Z;a&(&)"'("22!4!&3&"-2!"&(&)*c(#+
+&&+$2"*2&)"&++!.&"2!+N".&+)$&!$"
!4N"2&.*+")&+$2)2!+N"2!"&&#$"%&2"
[X>BFG?>5FU;
Zd;e$"c(#+&!&(&)+&.& 1-&("-"*
1(11$4!%)&&$"". !"$62!"2+$0+")
G>?>56GFG66<?A5GAVXAG<SJ1$4!%)+&.&Oe$"c(#+
H%0&&(&)"$%*5 56=SB2&1$%2&2!1+'0&0&
+&*20&3!+0&$!"1&0&+1+%1"2!M!&+&"f$b&1$O
8!&3,e$"4c(#+&&"-1(+&.&"-1-+1$4!"26X>@>5A6G< >=E<HGHF5A=HBD6<SXES`G6=N"&$!31,!1%+&g!&O
Z;h!&+$2*N&!+&.&'&"-1N&3&(&)"*
1$4!%)"!N&$N12&1$%2&2!1+'03!+0&
<SXESSE?6=>GFI>@=6@6GFU56=S?A[XDFD26X>@>5A6G< >=E<HG67/8"";
ijklmlnopqrlsktuvoqlwkxryrqnpkktqz{|}{n~{j{q

Z;  GHS ABFGA6<?A56 5SKT+" *`&(&) 1 *+'0
4 &+2&+&$"4 &(&)/&!$!4!&3&$!31&"-
&. 8""(N)0& 7 8""O8 &$! &(%.%)". 2!&+
#&&.8""("'"&"2!&!"?5>G6I>@D;dL;
; 8!&3,$"4&c(#+%!4!&3"$-$"4c(#+
5GHSABFGA[>VGHFUED6"-&&(&)c(#+5GHSABFGA;
12345678



5 175  2 512345678



 !"!#$%&'(&#)&*+&&*,#-$*!.#/01 0$# 2-3!)#/014!"01
56'!-7*/8$9&,#$*$*-$:/$;)<=/$"!0/! 01>?@ABC@>DE
 !"!#$%&'(&#)&*+&#-$)#*8&0+$*#/0!)#$-$9//!.#/&
 0$#-$*"!#!0/!"!#$=+=)-707#)#7$9/8-$)#*$
FGCEBHIDGH>@J56CDEK5#$-=+$+,/0+'8L$)#*$M0+$*#/0!)#$-$9//4&*,#7#
=)*!/$N$-$*&M0+$*#/"!!.#/& 0$#!OP$#0/$ 0$#3
 5FQRFI6FBCCQS>@D56TFJFUEUE6I5BHTDFGCEBHIDGH>@5FQRFI6FBCF> IDF?SGEISJ5
V$#/$"!#$-0/W!"!X$#L$)#*8M0+$*#/0!%&'(&#)&*+&
>SCI@GC5IEU+9)#/$++*)7=/*#74!=
Y .,=*+0+$9",#01$9//-$)#*$&0+$*#/0!401&#$! #/&4!!"!
#$+!!"!#$#-$)#*8&0+$*#/0!! +#0+#-$*)8'#/$),
Z)$-$9//-$)#*$&0+$*#/0!!9,&0+=)+/;!$9'!/7+&-70$9!.#/&
?SGEIS
+"#,&0+=)+/;! [
\@]?^2_` T@HEa5ADD^I@]b'$++79,$c
\D]?^2_` T@HEa5ADD1I@]b'$++79,$c
\J]?^2_` T@HEa5ADD I@]dQEC+79,$c
e@]eDGCQ@` T@HEa5ADD^>6IDF
eD]eDGCQ@` T@HEa5ADD1>6IDF
eJ]eDGCQ@` T@HEa5ADD >6IDF
M)+/;!,0-/LM$9//Wfg\@he@i_jg\@he@ikg\DheDikikg\JheJilhd
M)+/;!,0-/LM$9//mfg\DheDi_jg\@he@ikg\DheDikikg\JheJilhd
M)+/;!,0-/LM$9//<fg\JheJi_jg\@he@ikg\DheDikikg\JheJilhd
n*+*=$0(/0+#$),)#$-$9//-$)#*$#/$=),$9-7,0-/#=3*+
! #9)+$#/*;$9/+P/$##$9+$!$#&,#/$/##$*+>ST@C@IE> BH@HFGDE
5FQRFI6FBCF
opqrstuvwxyz{y{|uvw}~xruyuxu}~v{|{}t

$*/$*=!+)!0+P%&'(&#)&*+#/$)#;+P/#**!#01+*)01&#!0/3

12345678



5 175  2 512345678



 !"#$%&'&()&*
012345678*
:;<=<>?>;@A=<=BC;DEFG<
:;<=<>?>;IJK<L>MNJ<OP;QEBCERJ=BC
:;<=<>?>;@A=<=BC;SNRJEK<NF;>B@NK<JIB<PG;GDAE;P=RGJ=BC;BNL<=TIFG<OP;IJPNK<=B=SJ=BC
:;<=<>?>;R=PIRNJR
:;<=<>?>;UVWXYXZ
:;<=<>?>;QEKIGRGJ=BC;JINL>BCEME[BI\;P;<=M;B@=JK@OP
:;<=<>?>;>R@INDEJ=BC;QE]=B@NF;P;QER@IGDN;JG;QERMIE<=;>R@INDGS^BN;QE]=B@NF
_E@EK<G?N
:;<=<>?>;QEFL=BIG;FEK@<OP;QL@N@;`EPGL@=K<PE

+,-.-+/-*

a)!b!c$d)$%&'&()&*
)5e5f8gh0480*
:;<=<>?>;JGA=<=BC;GF<=POP
:;<=<>?>;<LGJKGFBSI;QL@=;@EAEPI^@GJI>;KIj;T>JR>K@>;RE;ERF>Q>
:;<=<>?>;IJK<L>MNJ<OP;QEBCERJ=BC
:;<=<>?>;PQ?G<;JG;SNRJEK<FI;>B@NK<JIB<PG;GDAE;BNL<=TIFG<=;IJPNK<=B=SJN
:;<=<>?>;ERF>QIEJ=BC;SNRJEK<NF;>B@NK<JIB<PG;GDAE;P=F>QIEJ=BC;BNL<=TIFG<OP;IJPNK<=B=SJ=BC
:;<=<>?>;P=Q?G<=;REBCEROP;T>JR>K@>
:;<=<>?>;P=Q?G<=;QL@=BCEROP;T>JR>K@>
:;<=<>?>;P=NMI<EPGJ=BC;EADIlGBSI
:;<=<>?>;FLO<FE<NLMIJEP=BC;QE]=B@NF;I;FLNR=<OP
:;<=<>?>;R?>lE<NLMIJEP=BC;QE]=B@NF;I;FLNR=<OP
:;<=<>?>;lPGLGJBSI;D>A;QELjB@Nm
:;<=<>?>;LN@NLP
_E@EK<G?N;KF?GRJIFI;@EAEPI^@Gm

+,-.-+/-*

9*
H
H
H
H
H
H
H


i9*
H
H
H
k
H
H
H
H
H
H
H

n

o$p(qr&sq&r"r!'stcu$$v w#xr#x&s#x
yz{|}~*
1ZY¡
4 65¢£4¤2 7¥5 ¤5¤
48
¥2
5
4856454¢ 816145 7¥5 ¤5¤
¥2

+,-.-+/-*
5640h82
c05640h82 c0
***
***
*
***
***
H
k
H
k
H



H
H
H




¦*§§*"r'$c!sr($(urc!)'c#)w¨u!)$!¨"r!'stc
u$$v w#x&qr)w¨wcw#xc#&)(u!s!©$b$ d#w#x
)!b!c$d)ª*
««¬;LNRJI;P;EFLNKIN;KQLGPE@RGPB@=M;QE@IEM;[LERFOP;QINJIj]J=BC
48
¥2
5

*+,-.--,9**+,-.-+/-*
c05640h82
c05640h82
***
*** 
*
***
***
H
H


®n
®n
H
H

12345678

¯°±²³°̄

5 175  2 512345678




3@ABCDE2F@2GHIJK2
RSTSSONUVMW _AC`JFBCab2cGHI@d2a2
!"#$%$&'($(#)*+*,-./.01234-51678291:/83;<2=>? LMNOQPQ
XYOSRZ[OPMO
@eBba@`f2CghdJi
\MPOPQRSW]RS^TQ"
jklmnopqorsotusrpoprnvovwxrsyz
{
|}~|
nwmsonopxlnwypslylvwsrpswpwnyzvszpkzsn
}
~|
usrpqwqorkzpvwkylolvr
}
~|
nwmsonopxlnwypsorslylvwsrpswpwnyzvszpkzsn


'UO


=>?2<@eC2@eBba@2C`ICFJ2AbHbeIJi2a@ABCD`I2gCGHIaJ2abFIe@`bi2HJ2BCb2AC`JFBCaJ2BA@eBcJ2I2DACGeI2IJFIFJ2GJCHbBbRYOZ
B@dC2ecCFCaJ2I2HJACecCFCaJ2GdcFJ2IFBAciJFBb2IF@FCaJ2H`HJghdCaJ2IFCAi@`J2GCBb`H`J2CAC`JFBCa@FI@2CA@H2BJAiIFha2
STccH@@G@FCD`I2HCB@db2AHJGB@aICFJ2a2B@J@`f2cHcJdFI@`b`f2HJB@aIJFI@2Ce@B2222

3@ABCDE2F@2GHIJK2
!!"#$%$&'($(#)*+*,-./.012_-/;_.3 26-1:0¡32 LMNOPQRSTSSONUVMW _AC`JFBCab2cGHI@d2a2
_8;¢8£¤¢.7¥2=>>?2=>>>?
QXYOSRZ[OPMO
O^TSOV¦CghdJi
\MPOPQRSW]RS^TQ"
nwmsonopxlnwypslylvwsrpswpwnyzvszpkzsn

~
usrpqwqorkzpvwkylolvr

~
nwmsonopxlnwypsorslylvwsrpswpwnyzvszpkzsn


§l¨lvo©ªwsow


'UO


«¬¬,ORO^TSOC`ICFJ2AbHbeIJi2AHJdbaha2DACGeha2IJFIFb`f2abFIe@`bi2HJ2BCb2AC`JFBCaJ2BA@eBcJ2I2
HiIJFFCecCFCaJ2GdcFJ2IFBAciJFBb2IF@FCaJ2CA@H2IFBAciJFBb2C`fCGFJ2F@2BC2AC`JFBCa2eBhAb`f2ab`JF@2F@2GHIJK2I@FCab2
®WQ^[R[O^PMO"

«¬¬¬,ORHCCaIH@FI@2C`ICFJ2AbHbeIJi2AHJdbaha2DACGeha2IJFIFb`f2abFIe@`bi2HJ2BCb2AC`JFBCaJ2BA@eBcJ2I2
IFBAciJFBb2C`fCGFJ2F@2BC2AC`JFBCa2eBhAb`f2ab`JF@2F@2GHIJK2I@FCab2JB2cJiF@

3@ABCDE2F@2GHIJK2
!!!"#$%$&&#*¯$+*#$%$&¢8;:15-/.°4¢842/1±138²/4³2 LMNOPQRSTSSONUVMW _AC`JFBCab2cGHI@d2a2
_-/;/2:- 9²25-1¢£25-4¢407<8
QXYOSRZ[OPMO
O^TSOV¦CghdJi
\MPOPQRSW]RS^TQ"
´vlyzplmªvorkormxwµ©rpwn¶zwxsrpl¨o©ursorpkzªznorpnkrmzylvzpvpqkªzqwmnp
·¸¹º¹¶yklszpykws¶wnµopsorpvzqrsowzp¶vlo»pl¨lvo©ªn¼v½pqkªzpªzpsorpvª¾xtmsowp¶otp
}
{~
vwkylop¾lmªovz»pmlmwynlvz»pªw¨rªqorªr¿pÀÁÁÁÁÂ
jklmnopswpkw»snw»p̈wsnlvz»
{
|}~|
Ãwxruslo

~}}
nwmsonopxlnwypslylvwsrpswpwnyzvszpkzsn

~|
Äkªzqwmnopªswª©rµpnlsrsykwµopkzªznwpnkrmzylvr¾lpvpql¶ªªr¾¼xsz»pnwyr¾lkow»p
|Õ
|Õ~{
ÅÆÇÈÉÊËÆ¸ÌÍÈÅÎÏÈÇÈÉÎ·ÆÐÍÎºÍÅÈÏÑÆÊÎÒÓÓÓÓÓÔ
4 65Ö×4Ø2 7Ù5 Ø5ÚØÚ
{
Õ~ 
jklmnopswpkw»snw»p̈wsnlvz»
{
Õ~ 
´ÛÜÝpÄÛÞßàÛ

~|
nwmsonopxlnwypslylvwsrpswpwnyzvszpkzsn

~|
=>>>>?2/@2i@ebi@FJ2C`IJFIJ2AbHbeIJi2eAJGbBCabi2BA@eBcJ2I2CHICi2áââã2a@ABCD`I2I@FCaJ2AcBBC2DACGeha2IJFIFb`f2
GJCHbBha2F@JFCD`I2GdcFb`f2IFBAciJFBha2IF@FCab`f2I2FIJabB@FG@AbHCa@Fb`f2IFBAciJFBha2C`fCGFb`f2eBhAb`f2ab`JF@2F@2
GHIJK2INOPQRST®WQ^[R[O^PMORYOZ^YOPQOV®M^TXULUTQWNNLOV"

=>>>>>?2/@2HF@`H`2eCF`JFBA@`2AbHbe@2eAJGbBCaJgC2BA@eBcJ2I2CHICi2áâã2cGHI@dc2Ce@B2ac2G@FJgC2JiIBJFB@2a2@eBba@`f2CghdW"

12345678

äåæçèåä

5 175  2 512345678




./0123456/5789:;5<9=/6>2?@5?5
./0123456/5789:;5<9=/6>2?@5?57/6:A5 BCDEF
GHKLMCBNOPCQGCRGQCQKNBHSNB
BCDEFGHBIJK!
IJK!
[
\]^
[
t
[



[



[
[
[





[



[





[
[
[
[
[
[
[
t
t
t

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

1TUVWXYZ
_`abcdefgahgijgkljiagagmnaifogopqijrs
48
u2
v`awpqiljdxmg
u2
\yzcpj{pfm|iahc}sa}d~dog}pjga{gkaecgi|a{rcdjsaedadefh
`afpejgfgaqdfprajdrdopjiajpapfrsojs acsjfaoars 
48
u2
[eljiahphgicsaopcrdxmgdoi
u2
`afpejgfgaqdfprajgijdrdopjiajpapfrsojs acsjfaoars 
48
5
[eljiahphgicsaopcrdxmgdoi
`awgicmnd dxmg
`ad}d{rpiapfrsop
ad~dog}pjgp
u2

12345678



5 175  2 512345678




.:;<=>?%
S@AJNMJTCBKO
 !"#$%&'%()*+,&(-.+/0%&%/&*()*+,&(-.+/0%(012%314)+4+5%(%404676% @ABCDE@FCGBH@IJKL GEB@ABCDE@FCGBH
8 9"!
MJNACNIO@B@PIQECDKCN @IJKL@FIQBGI
FNIJR
:U<VWXW%W%<VY'
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 !"#§%̈+/*%©-)ª./+.«(*%-%¬*¨/-142+«%6«(*14/&«4.+
²a ]idcp³a][dgevea_fddca_]a[c_f̀qaic[jacyicdcefwc
²²µa ]idcp³a][dgevea_fddca_]aoctsqsfwvb_fa[]dfwcif̀auf^_ctdf[ajqsftd_q̀de]a_]a[c_f̀qaic[jacyicdcefwc
{

12345678

·¹̧º»¸·


)=U%®¯°±V

5 175  2 512345678

´l
l¶´



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

#/ 0!(#10".$%%"%#101.! .
%&$%%"#/ )*2'
#$ 3!0!!!

45 6789:;<=>?@9@A7<=AB=C=D@AE<:A?76<=D@E9FC=AB=C=D@G<F@HI6?JKC=DL@H>MFC=D@
N@ >?E79OFP9NC;@ OQ:<N9AE<76H@ OHI8H7EHOAH@ A<@ I6?RB=C@ 9P:?O@
5 8ST7STUV
2WXYZ[\]^\_
5 6789:;<=>?@9@A7<=AB=C=D@AE<:A?76<=DL@><P6?@7<OFBQ6KC@Q9@E76H@I6G<7O9NC;L@<@
76?HNAJGME7697C=D@N@>?E79OFP9NC;@OQ:<N9AE<76H@OHI8H7EHOAH
Q`a@b`cdef@ghij@kl@m`@kno@mdekpqor@m`snpdtr@qdu@pdna`v`wfd@o@=xdc@a`yrfozfe@c`pe{`@b`k`cnpdk|qn@
U731}ijl@N@mdekpqorfx@vdeqdzfnfx@ghgh@kl@pdk|q@k`omkoeqykoecdt@qdu@cn@fntrv@wpdefdeL@n@se{`@
~X[\~r@pmtrp@cn@{`ncz@{`qm`ankbu@d@krcbd@dcncq`pe@cnknt@arcnvdbdl@N@`fecde@F`pnkorqypn@
prankoecdnL@snbde@p@|yrv@d@vnkf|@ghgh@k`b|@vdntr@vdesqfe@cn@krcbnfx@dcncq`prfx@pmtrczt@ce{nyrpcde@
cn@mkorqote@prcdbd@dcncq`pe@8|ca|qo|l@Obnn@m`{`kqoecdn@|onecd̀cn@seqy@`a@fonq|L@snbd@|mtrcde@a`@
Z~Z~W~YXWW_
7n@m`aqynpde@dc`kvnfsd@a`qyumcrfx@cn@aode@m|dbnfsd@cdcdesqoe{`@knm`ky|@F`pnkorqyp`@mkorsut̀@
qfecnkd|qo@onbtnanszfrL@e@k`omkoeqykoecdncde@qdu@emdaevdd@o`qyncde@m`pqykorvnce@p@fdz{|@bdb|@
yr{`acdl@Jtpcz@b`cqebpecfsz@pnbd@o@b`k`cnpdk|qev@uaode@ykpnszfn@bdbn@vdeqdufr@onmnw@p@
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2050 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:40:27 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2055 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/4

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

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

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

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

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

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

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:40:38 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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VWXYZ[\]^W[_`abỲ^Z]c^W[Wd_`^WdZ]X[eZe]V
i}WgdYiY]Ze]c^W[WdbfY
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”) subfunduszu
Investor PPK 2060 („Subfundusz”), będącego
wydzielonym subfunduszem Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez
Investors Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(„Towarzystwo”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu na
dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku
z operacji za okres obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;
 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień
31 grudnia 2019 r.
 bilans na dzień 31 grudnia 2019 r.;
oraz sporządzone za okres obrotowy od 5
listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. przypadków niezgodności
Subfunduszu z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2020.04.06 23:40:49 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 6 kwietnia 2020 r.
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