Sprawozdanie finansowe
Investor PPK SFIO
za rok 2020

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przekazać Państwu sprawozdania finansowe za
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. następujących subfunduszy Investor PPK SFIO:









okres

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

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania programu Pracowniczych Planów
Kapitałowych, a tym samym również początkiem funkcjonowania funduszy zdefiniowanej
daty, w których lokowane są wpłaty uczestników PPK. Był to więc rok nietypowy – niewielkie
aktywa funduszy w pierwszych miesiącach powodowały, że każdy z nich musiał stopniowo
(wraz z kolejnymi wpłatami) budować portfel inwestycyjny zgodny z ustawą o PPK
i zamierzeniami zarządzającego.
Zarządzający funduszami Investors TFI od początku postawili na konstrukcję portfeli
nastawionych na długoterminowe budowanie wartości dla uczestników PPK. Zgodnie z naszą
filozofią inwestycyjną, szukamy spółek z atrakcyjnym produktem lub usługą, dobrą kondycją
finansową oraz których najwięksi udziałowcy uwzględniają w swych działaniach interesy
akcjonariuszy mniejszościowych. Bazą portfela są spółki polskie, jednak część środków (zgodną
z limitem przewidzianym w ustawie o PPK) inwestujemy w spółki notowane na giełdach
Europy Zachodniej i USA. Daje nam to większą możliwość wyboru, zwiększa płynność portfela
oraz ogranicza wpływ na wyniki czynników ryzyka specyficznych dla Polski. W części portfela
inwestycyjnego, w której zgodnie ze z zapisami Ustawy o PPK i statutem Funduszu Investors
PPK SFIO inwestujemy w obligacje, dominują dłużne papiery wartościowe emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa.
Budowa portfeli funduszy zdefiniowanej daty realizowana była w nietypowych warunkach
rynkowych. Biorąc pod uwagę to, co działo się w globalnej gospodarce i na rynkach
finansowych, rok 2020 prawdopodobnie długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.
Po wywołanym pandemią drastycznym załamaniu w marcu ubiegłego roku, w kolejnych
miesiącach na rynkach akcji i obligacji nastąpiło równie dynamiczne odbicie.
Po początkowych lockdownach, świat na krótko wrócił do normalności, po czym równie szybko
się zamknął.

W tak specyficznym roku indeksy akcji, wspierane przez mające ograniczyć skutki pandemii
działania banków centralnych oraz rządów poszczególnych krajów, zachowywały się nad wyraz
dobrze. W efekcie 2020 rok zakończyliśmy niecodzienną mieszanką: rekordowymi przyrostami
dziennych przypadków zakażeń koronawirusem na świecie, społeczno-gospodarczą
kwarantanną w niemal całej Europie oraz w części stanów w USA, rekordowo niskimi stopami
procentowymi, rekordami na wielu rynkach akcji i niemal rekordowym poziomem optymizmu
inwestorów
Widoczne na całym świecie odreagowanie marcowych spadków, na krajowym parkiecie nie
przyniosło pełnej odbudowy głównego indeksu – WIG zakończył rok 2020 stratą w wysokości
1,4%. Warto przy tym zauważyć, że napływ na rynek szerokiej rzeszy inwestorów
indywidualnych przełożył się na silne wzrosty mniejszych (chrakteryzujących się często niska
płynnością) spółek – sWIG80 zyskał dzięki temu ponad 33%. Na drugim biegunie znalazły się
krajowe blue chips, których indeks WIG 20 stracił niemal 8%.
Generalnie dobra koniunktura na rynkach finansowych znalazła odzwierciedlenie w stopach
zwrotu wypracowanych przez fundusze zdefiniowanej daty zarządzane przez Investors TFI –
wszystkie zakończyły miniony rok zyskiem, a stopy zwrotu w skali roku wyniosły od 6,4% do
9,8%. Jednoczenie warto podkreślić, że ze względu na długoterminowy charakter programu
PPK oraz systematyczny model wpłat kluczowe dla uczestników subfunduszy będą
długoterminowe stopy zwrotu oraz zarządzanie ryzykiem portfeli subfunduszy, na czym
chcemy się koncentrować w kolejnych latach funkcjonowania Pracowniczych Planów
Kapitałowych.

Stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty Investors TFI w 2020 r
Fundusz
Investor PPK 2025
Investor PPK 2030
Investor PPK 2035
Investor PPK 2040

Stopa zwrotu
7,76%
6,82%
7,52%
6,36%

Fundusz
Investor PPK 2045
Investor PPK 2050
Investor PPK 2055
Investor PPK 2060

Stopa zwrotu
7,05%
7,11%
6,81%
9,69%

Z poważaniem,
Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu

Beata Sax
Wiceprezes Zarządu
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Piotr Dziadek
Wiceprezes Zarządu

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

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem załączone roczne połączone
sprawozdanie finansowe („sprawozdanie
finansowe”):
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Investor PPK
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (“Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi przepisami prawa oraz
statutem Funduszu;

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

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.), a także

Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U.
UE L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie
z KSB została dalej opisana w sekcji
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

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

Niezależność
Jesteśmy niezależni od Funduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla
Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które

mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Funduszu oraz Towarzystwa
zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.

Nasze podejście do badania
Podsumowanie

Istotność

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.

Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie
zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które
według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas naszego
badania sprawozdania finansowego
za bieżący okres. Obejmują one najbardziej
znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia

spowodowanego oszustwem. Do spraw tych
odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
sprawozdania finansowego jako całości oraz
przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy
osobnej opinii na temat tych spraw. 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
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wątpliwość zdolność Funduszu do
kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię.
Nasze wnioski są oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Fundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
• oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.

Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie,
że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz
komunikujemy wszystkie powiązania i inne
sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane
za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to
zastosowanie, informujemy o działaniach
podjętych w celu eliminowania tych zagrożeń
oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi
Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania
sprawozdania finansowego za bieżący okres
i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym
sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają
publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
kwestia nie powinna być komunikowana
w naszym sprawozdaniu, ponieważ można
byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne
konsekwencje przeważyłyby korzyści dla
interesu publicznego takiego ujawnienia.

Inne informacje w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie z
działalności Funduszu za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2020 r.
(„Sprawozdanie z działalności”) oraz list
towarzystwa będącego organem funduszu,
skierowany do uczestników funduszu
wymagany § 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2007 nr 249
poz. 1859 z późn. zm.), a także informacje
wymagane art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości
transakcji finansowanych z użyciem papierów
wartościowych i ponownego wykorzystania
oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012
(Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1) oraz art.

222b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.) zwane
dalej razem “Innymi informacjami”. Inne
Informacje nie obejmują sprawozdania
finansowego i sprawozdania biegłego
rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady
Nadzorczej
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie Innych informacji Funduszu
zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby Sprawozdanie z działalności Funduszu
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.

4/6

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania
finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania
finansowego naszym obowiązkiem jest
przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to,
rozważenie czy są one istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą
uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób
wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli,
na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy
istotne zniekształcenie Innych informacji,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym
obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy
o biegłych rewidentach jest również wydanie
opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy
jest zgodne z informacjami zawartymi
w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie z działalności Funduszu
uzyskaliśmy przed datą niniejszego
sprawozdania z badania.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie
badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Funduszu:
• zostało sporządzone zgodnie z wymogami
art. 49 Ustawy o rachunkowości;
• jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy
o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej
podczas naszego badania nie stwierdziliśmy
w Sprawozdaniu z działalności Funduszu
istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Fundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.)
Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Funduszu
z obowiązującymi regulacjami

ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.
Oświadczenie na temat świadczenia usług
niebędących badaniem sprawozdania
finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przekonaniem oświadczamy, że usługi
niebędące badaniem sprawozdań
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz
Funduszu są zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem,
które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy
o biegłych rewidentach.
W badanym okresie świadczyliśmy na rzecz
Funduszu usługę przeglądu sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia do
30 czerwca 2020 r. oraz usługę atestacyjną
dotyczącą zgodności metod i zasad wyceny
aktywów Funduszu opisanych w prospekcie
informacyjnym z przepisami dotyczącymi
rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz
zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą
przez Fundusz polityką inwestycyjną.
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Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do
badania rocznego sprawozdania finansowego
Funduszu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27

lutego 2020 r. Sprawozdanie finansowe
Funduszu badamy nieprzerwanie począwszy
od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia
2019 r., to jest przez 2 kolejne lata.

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

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 23:19:26 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045

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

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

Deutsche Bank

Polska

S.A.,

jako

Depozytariusz

dla

Investor

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 2020
roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

•

jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

są zgodne ze stanem faktycznym.
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Jacek Popiołek – Prokurent

Agata Alicka – Pełnomocnik
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INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 222B USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI DLA UCZESTNIKÓW DLA
UCZESTNIKÓW INVESTOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO.
a) Informacja o udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich
niepłynnością:
Fundusz nie posiada aktywów będących przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością.
b) Informacja o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością:
Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością zapewniają spójność profilu zarządzania płynnością
z polityką umarzania jednostek uczestnictwa Subfunduszy.
W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany Polityki Rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych Otwartych,
Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i PPK Specjalistycznych Funduszu Inwestycyjnych
Otwartych. Dotychczasowa treść wymagała dostosowania postanowienia pkt 8. ust. 7 dotyczącego wyceny
notowanych na aktywnym rynku papierów dłużnych poprzez wskazanie możliwości wyboru nowego rynku głównego
dla obligacji korporacyjnych. Zmiany, o których mowa, weszły w życie z dniem 08 kwietnia 2020 r.
c) Informacja o aktualnym profilu ryzyka Funduszu oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych
przez podmiot zarządzający:

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

Ryzyko zmian cen instrumentów
Średnie
Subfundusz lokuje część (do 30% 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 (70-90% wartości aktywów) powierzonych środków dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje część (25-50% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje część (40-70% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Średnie/Wysokie
Subfundusz lokuje część (40-70% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje część (60-80% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje część (60-80% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje część (60-80% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów

netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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
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Ryzyko zmian cen instrumentów
Wysokie
Subfundusz lokuje część (60-80% 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 dłużne papiery
wartościowe, 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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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 2065 - profil ryzyka:
Rodzaj funduszu

PPK – fundusz cyklu życia

Ogólny wskaźnik ryzyka (w skali 1-7)
Ogólny poziom ryzyka
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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. Fundusz może wykorzystywać
ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji z
przyrzeczeniem odkupu, co może powodować wzrost ekspozycji Subfunduszu ponad wartość jego aktywów
netto. Poziom dźwigni finansowej mierzonej ekspozycją AFI nie powinien przekraczać 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 by 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 Subfunduszu nie może
w żadnym momencie przekraczać 200% wartości aktywów netto danego Subfunduszu.
Zgodnie a ustalonymi limitami wewnętrznymi dla Subfunduszy PPK maksymalny poziom dźwigni finansowej
mierzonej ekspozycją AFI zgodnie z metodą zaangażowania nie powinien przekraczać 130% wartości Aktywów
Netto dla żadnego z Subfunduszy PPK. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w wysokości
maksymalnego poziomu dźwigni obliczanej zgodnie z metodą zaangażowania.
Towarzystwo dokonuje codziennego pomiaru ryzyka każdego z Subfunduszy poprzez obliczanie ekspozycji AFI
metodą zaangażowania.
e) Informacja o wysokości dźwigni finansowej stosowanej przez Subfundusze (jako % Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu):
Subfundusz Investor PPK 2025:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

107,93%
103,94%
103,36%

Subfundusz Investor PPK 2030:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

113,69%
106,92%
105,00%

Subfundusz Investor PPK 2035:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

114,64%
108,61%
106,18%

Subfundusz Investor PPK 2040:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

116,75%
109,66%
106,89%

Subfundusz Investor PPK 2045:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

Subfundusz Investor PPK 2050:

119,12%
109,09%
105,98%

Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

119,82%
108,93%
106,30%

Subfundusz Investor PPK 2055:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

119,64%
108,68%
106,76%

Subfundusz Investor PPK 2060:
Maksymalny poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Średni poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) w okresie sprawozdawczym
Poziom ekspozycji AFI (wg. metody zaangażowania) na dzień 31.12.2020 r.

101,96%
99,96%
100,51%

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

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

1)

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

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

okazał się jednak jednym z głównych beneficjentów euforii jaka zapanowała na rynkach po wieściach o
szczepionkach. Krajowy indeks dużych spółek urósł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2020 roku o ponad 30%,
dzięki czemu odrobił prawie wszystkie, postpandemiczne straty. Nastroje inwestorów na światowych rynkach
poprawiły się tak bardzo, że zimowa fala koronawirusa, która spowodowała częściowe zamknięcie gospodarek w
całej Europie oraz niektórych stanach w USA nie wywołała większych perturbacji na giełdach. W pierwszych dwóch
miesiącach 2021 roku sytuacja ta nie uległa zmianie. Pomimo trwającego, szczególnie na Starym Kontynencie,
lockdownu, indeks DAX zdołał ustanowić i utrzymać się na rekordowych poziomach, a bardzo wrażliwe na
koniunkturę małe i średnie spółki kontynuowały pokaz siły praktycznie w całej Europie, podążając śladem
wyznaczonym przez indeks Russell 2000 w USA. Istotna zmiana sytuacji rynkowej miała natomiast miejsce na
rynku obligacji, gdzie (w lutym 2021 roku) nastąpił bardzo szybki i wyraźny wzrost rentowności dłużnych papierów
skarbowych (od Polski, przez strefę euro po USA). Pomimo zapewnień płynących ze strony wszystkich banków
centralnych o determinacji w utrzymaniu krótkoterminowych stóp procentowych na dotychczasowym, rekordowo
niskim poziomie, inwestorzy zaczęli wątpić, że uda się dotrzymać tych obietnic w kolejnych kilku latach, biorąc pod
uwagę coraz bardziej widoczną presję inflacyjną. Choć ten gwałtowny wzrost rentowności obligacji wpłynął na
relatywną słabość spółek typu growth i części sektora technologicznego (w drugiej połowie lutego 2021 roku), to
jednak główny trend wzrostowy indeksów akcji na giełdach nie został powstrzymany. Dotychczasowa skala wzrostu
rynkowego (długoterminowego) kosztu pieniądza wciąż nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie nastąpi
zakończenie giełdowej hossy. Może natomiast nastąpić wzrost zmienności na rynkach akcji. Wyraźny wzrost
realnych rentowności długoterminowych obligacji w USA odbił się, w pierwszym kwartale 2021 roku, na
notowaniach złota, doprowadzając do pogłębienia trwającej od sierpnia 2020 roku korekty, rozpoczętej tuż po
ustanowieniu przez ten kruszec nowego rekordu.
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.
3)

Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju:

Nie występuje.
4)

Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej:

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

Informacja o udziałach własnych, w tym:
a)

przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)

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

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,

Investor PPK 2025
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2030
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2035
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2040
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.

Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2045
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2050
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2055
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward). Subfundusz zawierał w ograniczonym zakresie transakcje na instrumentach pochodnych (kontrakty
terminowe typu futures na indeks WIG20/WIG40) w celu zwiększenia rentowności portfela.
Investor PPK 2060
Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu w okresie sprawozdawczym były dłużne papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, depozyty bankowe, a także akcje oraz inne instrumenty
finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i zagraniczne instrumenty finansowe.
Subfundusz był narażony przede wszystkim na ryzyko rynkowe zmiany cen, stóp procentowych oraz ryzyko
walutowe. Subfundusz stosował transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe (kontrakty terminowe na walutę typu
forward).
Investor PPK 2065
Subfundusz powstał w grudniu 2020 r. Działalność inwestycyjną rozpoczął w styczniu 2021 roku.
Fundusz jest objęty systemem zarządzania ryzykiem w Towarzystwie zgodnym w szczególności z wymogami
rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie
sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2020
poz. 2103) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku.

2.

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

W 2020 roku Subfundusze dokonywały lokat zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie Funduszu oraz
zgodnie z przyjęta strategią inwestycyjną. Działania podejmowane były dla realizacji celu, którym jest wzrost
wartości aktywów Subfunduszy w wyniku wzrostu wartości jego lokat. W pierwszych dwóch kwartałach 2020 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 2020 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 10% do 30% swoich aktywów w instrumenty udziałowe. Natomiast część dłużna
powinna stanowić od 70 do 90% aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje środki, zarówno w polskie, jak i
zagraniczne instrumenty finansowe.
Na dzień 31 grudnia 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (26,2%), dłużne papiery wartościowe (69,71%), tytuły uczestnictwa
funduszy (3,7%) oraz gotówka i depozyty.

b)

Investor PPK 2030:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (42,11%), dłużne papiery wartościowe (52,2%), tytuły uczestnictwa
funduszy (7,28%) oraz gotówka i depozyty.

c)

Investor PPK 2035:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (56,73%), dłużne papiery wartościowe (36,25%), tytuły uczestnictwa
funduszy (9.58%) oraz gotówka i depozyty.

d)

Investor PPK 2040:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (56.85%), dłużne papiery wartościowe (32,74%), tytuły uczestnictwa
funduszy (10,8%) oraz gotówka i depozyty.

e)

Investor PPK 2045:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (63,51%), dłużne papiery wartościowe (26,23%), tytuły uczestnictwa
funduszy (12,27%) oraz gotówka i depozyty.

f)

Investor PPK 2050:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (63,49%), dłużne papiery wartościowe (23,86%), tytuły uczestnictwa
funduszy (13,12%) oraz gotówka i depozyty.

g)

Inwestor PPK 2055:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (64,94%), dłużne papiery wartościowe (22.07%), tytuły uczestnictwa
funduszy (12,54%) oraz gotówka i depozyty.

h)

Inwestor PPK 2060:

W 2020 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 2020 r., głównymi inwestycjami Subfunduszu były: akcje, prawa do akcji, kontrakty terminowe
na indeksy akcji oraz kwity depozytowe (66,46%), dłużne papiery wartościowe (19,75%), tytuły uczestnictwa
funduszy (10,65%) oraz gotówka i depozyty.

i)

Inwestor PPK 2065:

Subfundusz powstał w grudniu 2020 r. Działalność inwestycyjną rozpoczął w styczniu 2021 roku.
3.

PRZEGLĄD WYNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ FUNDUSZ W 2020 ROKU:

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

Investor PPK 2025 – wzrost o 7,76%

b)

Investor PPK 2030 – wzrost o 6,82%

c)

Investor PPK 2035 – wzrost o 7,52%

4.

d)

Investor PPK 2040 – wzrost o 6,36%

e)

Investor PPK 2045 – wzrost o 7,05%

f)

Investor PPK 2050 – wzrost o 7,11%

g)

Investor PPK 2055 – wzrost o 6,81%

h)

Investor PPK 2060 – wzrost o 9,69%

i)

Investor PPK 2065 – nd

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

W 2020 roku nie dokonywano istotnych zmian w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
sporządzonej dla Investor 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 Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w
wyniku niekorzystnego kształtowania się cen rynkowych instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat
Subfunduszu. Ceny instrumentów finansowych są pochodną ogólnej sytuacji makroekonomicznej, oceny
perspektyw jej rozwoju przez inwestorów, oraz postrzeganiem przez inwestorów wpływu tych czynników na danego
emitenta, jego pozycję rynkową i sytuację finansową. Ryzyko rynkowe dotyczy w szczególności cen instrumentów
finansowych o charakterze udziałowym (zwłaszcza akcji), w przypadku których pogorszenie ogólnej koniunktury
rynkowej może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi.
Na cenę rynkową instrumentów finansowych mogą również wpływać ryzyka związane z aspektami
zrównoważonego rozwoju (środowiskowymi, społecznymi lub ładu korporacyjnego). Orientacje strategiczne
emitentów, którzy nie biorą pod uwagę aspektów równoważonego rozwoju, mogą mieć potencjalnie negatywny
wpływ na wyceny emitowanych przez nich papierów wartościowych (np. ryzyko utraty reputacji, bazy klientów, kar
finansowych). Zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na wzrost zmienności cen niektórych towarów (np. towarów
rolno-spożywczych).
Ryzyko stopy procentowej
Składnikiem ryzyka rynkowego jest ryzyko stóp procentowych polegające na wrażliwości kursów instrumentów
finansowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Zmiany w
poziomie rynkowych stóp procentowych wpływają na ceny dłużnych papierów wartościowych, przy czym związek
cen tych papierów z poziomem stóp procentowych ma charakter zależności odwrotnie proporcjonalnej.
Wzrost rynkowych stóp procentowych oznacza spadek kursów papierów dłużnych, w szczególności o
oprocentowaniu stałym, spadek stóp procentowych powoduje wzrost kursów papierów dłużnych. Ten rodzaj ryzyka
wzrasta wraz z wydłużaniem okresu do terminu wykupu i może wpłynąć na spadek wartości aktywów Subfunduszu
oraz Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo aktywa i zobowiązania Subfunduszu obciążone są ryzykiem przepływów
środków pieniężnych wynikającym ze zmieniających się stóp procentowych (np. odsetki od obligacji, lokat
bankowych czy zaciągniętych pożyczek o zmiennym oprocentowaniu), co może wpływać na wartość Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko kredytowe
Inwestycje Subfunduszu obarczone są ryzykiem kredytowym, czyli ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów
wartościowych i związanym z tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty wartości lokat Subfunduszu. Ryzyko
kredytowe dotyczy przede wszystkim dłużnych papierów wartościowych i jest związane z utratą zdolności
emitentów do terminowej realizacji zobowiązań związanych z wyemitowanymi papierami wartościowymi. Sytuacja
taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się sytuacji finansowej emitenta spowodowanego przez

czynniki wewnętrzne lub uwarunkowania zewnętrzne (otoczenie makroekonomiczne, sytuacja w branży emitenta,
otoczenie prawne). Analogiczne ryzyko spłaty zobowiązania występuje w przypadku złożenia przez Subfundusz
lokaty bankowej i odnosi się do wypłacalności banku. Ryzyko kredytowe obejmuje również ryzyko związane z
obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych
papierów wartościowych emitenta.
Na ryzyko kredytowe mogą również wpływać ryzyka zrównoważonego rozwoju związane z aspektami
środowiskowymi, społecznymi lub ładu korporacyjnego. Kwestie te mogą mieć potencjalnie wpływ na wzrost, udział
w rynku i zyskowność emitentów, a tym samym ich sytuację finansową. Działania zmierzające do transformacji
niektórych sektorów gospodarki lub nowe regulacje technologiczne mogą prowadzić do zmian w nastawieniu
konsumentów lub wymagać wysokich nakładów kapitałowych prowadząc do pogorszenia kondycji finansowej
emitentów.
Powyżej opisane sytuacje mogą negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko walutowe
Źródłem powyższego ryzyka są inwestycje Subfunduszy w aktywa denominowane w walucie obcej. Fluktuacje
kursów walutowych mogą przyczynić się do wzrostu lub spadku zyskowności inwestycji zagranicznych. Możliwa
jest również sytuacja całkowitego zniwelowania ewentualnego zysku lub straty poprzez tożsamą wartościowo
zmianę kursu walutowego, co wprost będzie wpływało na zmniejszenie wartości Aktywów Subfunduszu i Jednostek
Uczestnictwa. Fundusz może ograniczać ryzyko walutowe przez stosowanie mechanizmów zabezpieczenia
(hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych, niemniej z różnych powodów może wystąpić
sytuacja braku lub istnienia tylko częściowego zabezpieczenia, co w związku z ponoszonym ryzykiem walutowym
może powodować większe zmiany wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy.
Ryzyko rozliczenia
Transakcje zawarte przez Fundusz na rzecz Subfunduszu mogą nie zostać rozliczone w terminach zgodnych
z zawartymi umowami, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów Subfunduszu związanych z finansowaniem
nierozliczonych transakcji.
Ryzyko płynności
Ryzyko płynności polega na braku możliwości sprzedaży lub zakupu instrumentów finansowych, w wyniku braku
wystarczającego popytu lub podaży, bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych. W przypadku niektórych
instrumentów finansowych niskie obroty na rynku, na którym dokonywane są transakcje lub inne ograniczenia ich
zbywalności, mogą uniemożliwiać sprzedaż dużej ilości instrumentów finansowych w krótkim czasie bez znacznego
wpływu na cenę. Ograniczenie płynności może zwiększać zmienność cen instrumentów finansowych będących
przedmiotem lokat Subfunduszu, co może wpływać na wahania oraz spadki wartości Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu.
Posiadanie w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu papierów wartościowych niewprowadzonych do obrotu lub
nienotowanych na aktywnym rynku, może skutkować koniecznością sprzedaży tego rodzaju papierów
wartościowych po cenach nieodzwierciedlających ich rzeczywistej wartości lub doprowadzić do sytuacji, w której
zbycie papierów będzie niemożliwe, co może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu lub skutkować realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu.
W przypadku jednostek uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego
inwestowania istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia odkupowania jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego
inwestowania co może, zwłaszcza w przypadku gdy stanowią one istotną część aktywów Subfunduszu, skutkować
realizacją ryzyka związanego z zawieszeniem odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
Ryzyko płynności wzrasta znacząco w okresach kryzysów i zawirowań na rynkach finansowych wywoływanych
między innymi przyczynami naturalnymi (np. katastrofami naturalnymi czy epidemiami), ekonomicznymi lub
politycznymi. Dotkliwe zjawiska pogodowe mogą zwiększać ryzyko płynności dla niektórych klas aktywów lub
regionów inwestycji Subfunduszu.

Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków

Istnieje ryzyko wywierania znacznego wpływu na wyniki Subfunduszu przez inwestycje w poszczególnych
składnikach lokat, ze względu na ich duży udział w Aktywach Subfunduszu. W celu ograniczenia tego ryzyka
Fundusz będzie stosował na rzecz Subfunduszu zasadę dywersyfikacji w granicach określonych w Statucie
Funduszu.

Ryzyko dokonywania lokat w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Aktywa Subfunduszy mogą być lokowane w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego
lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, a także w przypadku
funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z wydzielonymi
subfunduszami, w jednostki uczestnictwa tych subfunduszy. Ryzyko związane z możliwością spadku wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, w którym zostały ulokowane Aktywa
Subfunduszu, w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papierów wartościowych będących
przedmiotem lokat funduszu lub subfunduszu, mogą przełożyć się z kolei na spadek wartości aktywów netto
na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu.
W przypadku inwestowania w tytuły lub jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego
inwestowania oprócz ryzyk, właściwych dla instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli, występują
następujące rodzaje ryzyka:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

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

Ryzyko makroekonomiczne
Sytuacja finansowa emitentów jest w dużym stopniu uzależniona od stanu koniunktury gospodarczej w krajach
emitentów, w Europie i na świecie. W warunkach gospodarki rynkowej inwestycje narażone są na szereg ryzyk
związanych z niebezpieczeństwem zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej, popytu
globalnego. Związane z tym zmiany stóp procentowych oraz innych wskaźników ekonomicznych mogą
spowodować ujemną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych i w rezultacie obniżenie wartości Aktywów
Subfunduszu, a tym samym spadek wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko niedopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
W przypadku papierów wartościowych emitenta nabywanych na rynku pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej
istnieje ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym,

w szczególności notowań giełdowych. W takiej sytuacji płynność dokonanej inwestycji będzie ograniczona i może
mieć to niekorzystny wpływ na wycenę tych papierów wartościowych.

Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów
Aktywa Subfunduszu, przechowywane na podstawie właściwej umowy przez Depozytariusza, stanowią własność
Funduszu i nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia upadłości Depozytariusza. Istnieje jednak
ryzyko, że w sytuacji czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług przez Depozytariusza
lub ich świadczenia w sposób niewłaściwy, nie będzie możliwe w całości lub w części realizowanie założonej polityki
i strategii inwestycyjnej.
Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne
Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące ryzyka:






ryzyko rynkowe, czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych,
indeksów giełdowych bądź kursu walutowego,
ryzyko kredytowe (ryzyko kontrahenta), czyli ryzyko niewywiązania się z umowy transakcji podmiotu będącego
jej drugą stroną,
ryzyko (braku) rozliczenia występujące w przypadku rozliczania transakcji zakupu lub sprzedaży instrumentów
finansowych, które nie są gwarantowane przez izby rozliczeniowe
ryzyko płynności, czyli ryzyko braku możliwości zamknięcia w odpowiednio krótkim okresie czasu pozycji
w instrumentach pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
ryzyko związane z wyborem przez Zarządzającego Subfunduszem niewłaściwego sposobu zabezpieczenia
Aktywów Subfunduszu, polegające na niewłaściwym doborze bazy instrumentu pochodnego, terminu
transakcji, waluty lub braku dokładnego dopasowania wartości transakcji (zabezpieczenia), co może
spowodować stratę na zabezpieczanej transakcji.

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

Ponadto, w związku ze stosowaniem zasady wyceny według efektywnej stopy procentowej dłużnych papierów
wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku, może wystąpić sytuacja, w której ich wycena nie będzie
odpowiadać aktualnej wartości rynkowej, co w konsekwencji może wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku Subfunduszy lokujących aktywa w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania bądź
funduszy zagranicznych istnieje dodatkowe ryzyko wynikające z możliwości zawieszenia publikowania oficjalnej
wyceny wyemitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa przez dany fundusz zagraniczny lub instytucję
wspólnego inwestowania, co może, zwłaszcza w przypadku gdy Subfundusz ma ograniczone możliwości
pozyskania informacji o aktualnych lokatach instytucji wspólnego inwestowania a tytuły uczestnictwa tej instytucji
stanowią istotną część aktywów Subfunduszu prowadzić do utrudnienia lub braku możliwości dokonania wyceny
aktywów Subfunduszu.
Ryzyko wyceny związane z wyborem rynku głównego dla zagranicznych papierów wartościowych
Zasady wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy opisane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu zakładają,
iż w przypadku papierów zagranicznych notowanych na kilku rynkach, podstawą ich wyceny będą informacje
udostępniane przez serwis Bloomberg. Istnieje więc ryzyko, iż notowania będące podstawą do wyceny danych
papierów wartościowych będą niereprezentatywne, a dokonana na ich podstawie wycena nie będzie
odzwierciedlała wartości godziwej tychże papierów wartościowych. Tym samym może to spowodować, iż dokonana
w ten sposób wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszy i w konsekwencji wartość Aktywów Funduszu
i Subfunduszy i Jednostek Uczestnictwa może odbiegać od ich rzeczywistej wartości (wartości godziwej).
Ryzyko operacyjne
Obejmuje ryzyko pośredniej lub bezpośredniej straty wynikającej z błędów w przeprowadzanych transakcjach,
ryzyko strat wynikające z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów
technicznych, lub ze zdarzeń zewnętrznych. W szczególności, błędy ludzkie lub błędy systemów, mogą
spowodować przeprowadzenie nieautoryzowanych transakcji, uniemożliwić przeprowadzenie transakcji lub
spowodować błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji. Ekstremalne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne
lub epidemie mogą powodować uszkodzenia mienia, infrastruktury czy zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
oraz powodować znaczące zakłócenia w działalności operacyjnej.

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2021 r.

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

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

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

INFORMACJE O STOSOWANIU TRANSAKCJI FINANSOWYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
ORAZ SWAPÓW PRZYCHODU CAŁKOWITEGO, O KTÓRYCH MOWA W SEKCJI A ZAŁĄCZNIKA DO
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY(UE) 2015/2365 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015
R. W SPRAWIE PRZEJRZYSTOŚCI TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ORAZ ZMIANY ROZPORZĄDZENIA (UE) NR
648/2012 W ODNIESIENIU DO FUNDUSZU.
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 2040,



Investor PPK 2050,



Investor PPK 2055,



Investor PPK 2060,



Investor PPK 2065

nie zawierały żadnych transakcji określonych w Rozporządzeniu.

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

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2025 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:18 CEST

Tomasz Orłowski

Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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^_àbcadace_deghijbkca
^r1^^s87 t7r12s r6^8
u5vwmxvyz
2fecjj̀bkceckk_àbca dac_h
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KL}wL¥KLTLROJL
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2030 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

2/4

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

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:20 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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àbcadace_ 684^5 8z
5nvuro««vvy ^_
76 ¬®¯°®±¬²³®
cfedeghijbkca 725
7r^2
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2à{e[\u|\
##

P#M#
RR#
¡¢£¤¥£¡¦¡§¢£¡§¨¨©ª§£«¢¬«£¨®ª¯
[`_\[e_afd^`be
¡¢£¤¥£¡¦¡§¢£¡§¨¨°ª¨§£ª£¡
§«¢¢̄¥©±§§«£¡²¬¢³¥´¥¨µ£§¬ ©«¢¶¨¥¨£«£·¢£·«¬
·¯¸¨§©§©©ª§£¨¹«¢¡§·º®¥¥´ª£»¼½¾
¡¢£¤¥£¡¦¡§¢£¡§¨¨¿À
Á¬µª§¬¸¨¦¡§¥©
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 «xgpspt`fufàjt^iog^uxbfirhpu^sjptvcf¬c_ctjciscfrh^e`to^u`fcjsvpqxfigqpjtvgwuf
^gpofufupho^{evfpgoxuwuf¬c_ctjciscf^hpsfuisxiogv̀fr^s^iopq̀fr^sxeàfgowhxe~f
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 ¯pfjsv̀°f_vpti^uxfcioppfivfuxtvgfsf^r`hpeavf¬c_ctjciscf^_`abcadex±
W VXlm²PNlX¦PSWROMRRP³iopt^uvde`fhw©tvefr^bvjsxfrhsxe~^jpbvX¦PSWRY
SPQXRW¨Y5Z[\ZONZQXZOMRRP
[ ´h`pvs^uptxfsxigµiohpofs`fs_xevpf^gpofvftv̀sh`pvs^uptxfsxigµiohpofsfuxe`txf
¦PSWR
 LMNOPQRSPTMQUVWTPXNWOYM5Z[\ZONZQXZP[M§¨Z§M¶
W MQRWTYMOYM¦PSWR
[ Y¦WOQ
m 8Wm²ZOMSTlOYSZXPUMVWm§Y
N MQRWTYMOYMX¨YWOTWSRlTWm²OMRRP
12345678

·¹̧º¸·

5 175  2 512345678



 !"#$
% &'()"*++,-!
. /#0#1213#4!"#$++,-#(2!"#2-#(!"#-4!"2#-("
2#(-#2543)*#-#+5,-"653(-2+"651'1+1527
8 93(-2+#'5-##)1#+#3(:--0#-);#<23(2!+2##)
=5(>5:-2+?@;(1+?AAB(,1C-53(-#52"2#;:0"625+
("61,-"'1+152-#5""67
D E#+5,-)53(-2+1'5-)91'1+1521+2#F05-
3(23+!"+2#F("2-(G,-:-##+5,*1"2#5"--
3+20#,#;(#3(#2#-#5-#+41;,01"23+24-#;3-3(-+2#1
+2#F05-2)-,30#-34")-34")$3255-1-#0"2
HIJKLMNOPQLMJRPMSTU VWQXVTINOYZIXIQRF05-3(23++2#F-0+
3("$+-,11*#;+2#F5#-,(#5#53(-2+-"2)-"#'"0#
+0"2#5-,2;+2#5#)+2#F05-+2#0#5,01"2#)
3+24-)2;+#2-"#!#+2#F7
[\]^_`abcdefaghijklm
m
93(2!+2##+5,-#;53(-2+91'1+1521-);+,#(-"-+,
51#,-"6"#$#5)"3(2*"24n#F-34-!""655-#25+("61,-"
(23(#2#-#-(",-:-35-:-(2,-3(2"6+:-,52:-792"1,
+,-#5!-3("1+5*3#+#65("2#$+#)n0-#+25#(--(,1
(252#(#;"6"2,:-1-n"62-4"-#-+"6,0"2""679-!#
3+5-*+52"--("05-"6,-:-2-!2F$,:("6#+5*,(#0G-
#+2"2535:3+5-#"#3"6+2!"#2,-#;(,17
92"1,24n#5-!"#"63+5-*3+0#;!,(#5-)3(2#;0!+)7o(#, S
52"1,"65!(232-#-,(#5#$-,:()+,2)52"1,1$#n#0,(#,+"2
0,#;,(#5101-,(#5#$-,:()+,2),(#5"63(2524"6$#0,(#,-34-
2(:-#n!"$,3(2524#,(#57
92"1,+,#+2#F05-1-2;0*+!3()#(2#;+32)(2,#
+2#F7p(!"3+1-;*2)#G"2#;53+("2#;5###3#-G S QTNWLR
+,"652"1,:-7
qrsjkfhblckcidbtufavcwfavghijkxavcbhyjwsfarbcbcjzlwfarbc{j|xae}axavc~gygh{gdegm
m
 o5*;91'1+15215!3(-+2#--01"#305,#7
 3#("# +"2!"# 91'1+1521 1)1# 5* - ,5*;"6 ("61,-"6
-,(#5#$,:(#;+"2!7
 35-,5*;"6("61,-"691'1+1521+,-#5!3+5-#+-+:-
,5*;-"673#("#+"2!"#352"2#;:0"65,4+,:-,-:-35-:-
91'1+15211)1#5*-,5*;"6("61,-"6-+12-("(5,"7
12345678



5 175  2 512345678



  !"#$%"&'"()*+,-,%$,!,./,.!0'"!012
3456789:;<5657=>78?7@A7;?45BCA4;435B47D:;<
E +"#$%""(84=<FC4G=:A=<FCH3ACA57=>78?7@A;?8B7;<5C8<H:D:DC85BC;<5C8<
(.IJKLMNO* !"#$%"O$"(&*2*".!()('*$ %'*(*%!".'//%
'%,./,.!0'$'*,/'O,' 10$%'%.P!.'%"('&'
57=>78?,!,,!(%,.1'QRO)(*/%,)('*$ %'*(*%!".I
S (!"#$%")*(-"(,./,.!0'"!012*2,%"'2+,-,%$,!,'$#,1
%%O./,.Q.)*'.0/"*!"QI+"#$%")*(-"(%(%$)#F8BC
,./,.!0'$#,1'*(T*&'%.*,I
U +"#$%""((*/%'/%%%!"#$%""(,./,.!0'%%
'%".Q.%%(2!"#$%"&'"('/%%2'%(,%2$)#(,
(*/%2)*2$&')%0P%2I
V #,P%))*'*(T',./,.!0'"!012*2,%"'2'$#,1'*(T
,!(%.'!(!,%",$2'*(T%/%%.#Q%!",/,'%/$!("/I
W X!",!(*(0!"#$%"&'"(+,-,%$,!,'!0/($QOO%.$*P!
@H3AC?4.!0.")*'!YO )1.QQ%)*)!%,!)*$%/!"#$%"/
%.'P!.%%$%1!"#$%""(O')*)$",%!(*,/%(&''%%2
''!"T!"*1'%.%%!'%.)*!(!'%,-"('%.!()
H3:5C8F:;CZ[%.'P!.PQ.'*(T"!01'.I
\]*%!". '*% )**%/$",),*(*%!".)P"))*&'
'*(T'2!Q'#Q%!)$!$"*T%.'H9FW
\\^)*)$",O1$.$%1$%$"%,.!0(*%!".%$%1!"#$%"
"(O')*'!.".%T,./,.!0%$%1!"#$%""(I
\_*!#,1,.Q)*')*,".%('%2%"('%/*%",,./,.!0'"!012
*2,%"'2'$%,O'"(&*/%)(*'%$%2".'"*!('%.!(",*!
8,' 10$%.Q(1)*')*,I
\P%Q$'$%$0$".%('%2%"('%/*%",,./,.!0 '"!012
*2,%"'2'$%,O'"(&*/%)(*'%$%2".'"*!('%.!(",*!
%,' 10$%.Q(1)*'$$'$%$I
\_*!#,1,.QC H34;: H:=:37 495ZB8BC8:F:;48<56 84 49F<;8<D 3<897 :34AH34;: ?:
(*/%$'$%$$".%%('%2%"('%/*%",,./,.!0'"!012
*2,%"'2'$%,%!(0)%/)$%,,!(%(2)*'I
\E`)*.$(Q+,-,%$,!,,./,.!0' ;4,O'"(&*.!Q'*P%O("P'
',)!".O))*%,'$#,1T*$%1",*!,'%1$$%.',(
H3ACA243:?:;<489 :G@9%$R,.0(2)*.'"!012*2,%"'2
57=>78?7@A7
\Sa%/')*'$%$"!Q1/%")(#,')#%1Q$b")(#,')#%1.!(
$RO'"(&*/+,-,%$,! #Q$b$",)#.$%!(",!(%('I)(*
"*T%^*(Tc"('&'((%d$%!("0e!(%(''"*T%/a%,^%
8BC ,' 10$%!0 /%'")(')#%/*  /%")(#,')#%1O
'Q%2')#(/,')#(/,./'%/1$%$%/))*$%/I
12345678

fghigf

5 175  2 512345678



!"#$% "#!&#'()%*+%!%"%#,#%-%&$%.%!("#/.%0!&
1 #234356
78 $"&/0(9(%!$',($.9,,:$(#%1%"&/"#$&!(:&! ;9$'
.&!&/<!,&.(.&9''(9#;&',="#"%2("(/1 19&(-'26
>?9,,:$(#* 1%2'" 0:!;&"#$&=,'& !,9((#!& "(:9<!&
@ABCDEFGH IDECJ(-''&2$%', !2;9$'.&!&/<!,=!(:<!;&9(
*'&2(K''(:%#(*,6
2LMNBMOPLNDEOQFNFC@RCJBOJOSNEFGMQFPD@OJ'.-,'(!('9"#T".( $U',!&$%NDIMBOGVL
5AWXAQYACNA
Z(:<!;&&*'&2(!&()%*+%!%"%%1'(! "2'$'&',1(0(2(.-(#,6
["#,)%*+%!%"%* 1%2'" 0:!;&%1! "(:9<!&$%9"',.'"#(-'
'&2$%', !2;9$'.&!&/<!,=!(:<!;&9(*'&2(K''(:%#(*,=
" #$&(&20!&/#,$9,#'=.(#$&(#($< @DCNJFPL\LJDEOQM]8FQO^BDYNMQLM
6DEOBNFCJEO
["#,)%*+%!%"%%1'(! "2'$"&/0('',"$;&.9 '&,'(! 68 IBNFIOY@A
$"#'. 9(,!,#'9,"&/99'/!(.9 '&,'(! ',(#$&6?-(#!;&#,#%-%
$"#'_. 9(,!,1!&"(2!(:&!299'/6`0!&!&IBNMELYFEOQFGH L
9 ,'&"#,$"#'!("#/.%'$9"(1&"&/!,6
a["#,=$#9#,2(-03%!%"%4!b"#9 5 17=*&2<(2)%*+%!%"
.9.9!(:!&%&(-%'(9#;&($#,''! ##)%*+%QYACNA1QcMCJDB E
'(9#;&($#,''! ##3%!%"%4!b"#9 5 17
defghijiklemnmjojpiqemnmjrstushvsqwsx
x
 y, !(($#,''! ##$!,'(!("#'$(<,1z!&%y, !,=$#9,.9,.(('!&%=
'$#9,1*,'(2"&/90%:(9! ""{&-,?(.&9'y(9#;&',E8OBCNOELM
 |$#,'()%*+%!%"%', !&("&/}(*'&2(!&()%*+%!%"%%"#(:("&/'!&%', !,
9(!(&K".92 !&(!"#$' 0".9('(!&()%*+%!%"%=' -%0
'&(9,0!&"('(! '(9#;&0&' =("#9<!&1.$#~.!&< 6
 y(9#;0&'2"$-(!&$':$(#!#'(!,!(($#,'!,19,!$%='#,1($&='(99(!#'
"%*"$9,.,!,=.9('($&=.9('.*9%=$'&#' .,#',=-%<!,.(.&9'
'(9#;&',= &!"#9%1 !#' .!,=  9#,+&$(#' &!' "#,,!,= #,#%-'
% "#!&#'(1&#'(!,.9 &!"#,#%'".:! 0&!' "#'(!&(1(2 "&&*/(
^BOQ&2&&!"#9%1 !#'9,!$%.&!&/<! 0'(9,"#'',!((-'.(9&%"#(#!&M}
"#/.! $%9",06 'z!&%y, !,='!("#/.%2,"."*
O <:&z&Ky, !,"#9'! ;!&',$-,1!&1$!,'(!&(#9(!"($&
QOO@JFEQF\BFQ@A' -%0"#(#!&0"#/.! 0E\D\MQGLMYD@DQFEOQLO
', !,$%9"%%"#(:! 0!(($#,'!,19,!$%'!&%', !,=("#9 <!&1=
< 0,', !(($#,'')%*+%!%"%$!,'(!("#.%"#(:!&%'!&%
', !,$%9"%(1$!&/&(=('.9,.($%*9($%$%9"%(1$!&/&(LQQMV}
%"#(:! .9 9,! $'(9#;&"#(!'&20.'&!&$=("#(#!&
"#/.!,$%9".9,1%"&/#!$%9"(:*'(9#;z!&(y, !,
12345678



5 175  2 512345678



  !"#$%&'"(!)"' *+,-",-(*("'.".$%."#.*!
/001234/35 63/17896:3;:35 4<=75>/(?%($&'".-.",#*+.-"*@.*$'&'
#$".!A!("#*.?(".-." ,#*+.-"*@.*$'&'".'.%$(.-"
260/B01;CDE'-+@F(#$.$"F(-(#$GH"F(',(,"!-(*("'.".' !" 
*@%#@@#$.("F("..*$'" ,%"*@I#*(%F('."F('#H(#&?@,('.A!
7:3B1."'.%F(-"(#.!('."'.%$()!F(-'IF(-".#.-.,
(*%)(",'912JI.#$%",IF-' !"..*$'&'K@?L@"-@#@
-(*("'.".#$H(@#$."@'-"@' !"*@%#@.,*"G!.I.'H%H.-*@
?%.*@*@%#@.,*"G!.ED//>C87B20=</>CH%%"*'.%$()!#$."('A!F(
(-H('-"*I.(#$.$"-(#$GH"*@%#H%,@#G$"*@%#.?('.%$()M
@'FG-"",#$($"!N-.%,.A!!N'H+'".$"*@%#.?('.%$()MO
;  !""#$' *+,-",-(*("'.".$%."#.*!".
01234/35 63/17E'-+@F(#$.$"F(-(#$GH"F(',(,"!-(*("'.".
' !"*@%#@.,*"G!.@#$.("F("..*$'" ,%"*@I.'H%H.-*@?%.*@
*@%#@.,*"G!.E""I@#$.("H%%"*'.%$()!#$."('A!F(
<P9<4D>P/D18B1<63Q<40/>Q<'#H(#&?@,('.A!@#*."'.%F(-"
<B:0;<40/>C4.%$()!F(-'IF(-"H*$R
R !@'.%F(-"F((#.!('.".'.%$()!F(-'K@?L@"-@##$(#@".#$GH@A!
H('#!N"@".",$(-#$,.!I'#!F&"()!S
0 7B:0;<40/D> /0 9<PB204D> <TD;C0=/D> 43=D;:</>C96:>: P0/3 63/>1 ;>/3
.,*"G!.@?
 U#.!('."".H(-#$.'(#$.$"!N".H#!NI-(#$GH"!N(L%$*@H".
#H%-.IH%!,"#$,('(H.%!#G' +A!"/0 <T>620;V
#H%-.I@?
; U#.!('."".H(-#$.'!""%&"A!F(#G#$($"#*+.-"*.(*.$I
(F+(#(""..*$'" , 63/17=7
P 7B:0;<40/D>/09<PB204D>0/0=D:3B3270;CDL"."#(',$"$.H(%&'".".
,$"$.,(?(",H%(L@I*$&%!N"#$%@,"$L"."#('#A"($('."
/001234/35 63/178=7
> U#.!('.".".H(-#$.'-#*("$('."!NH%H+'&'H"G"!N
74:Q=G-"",H%(F"(('."!NH%H+'&'F"%('."!NH%,$"$.
(%.'.%$()!%-@."I@?
T 7B:0;<40/D>/09<PB204D>D//3;V9<4B:>;V/D>7:/0/3;V5>2<P>B2350;CD
W H%H.-*@IF-?%.*#$#$.+,('()!#.,(-"F(H(#*'.".H%
57T7/P7B:17%#&'#$(#('."!N-(' ".!.".'.%$()!F(-'#*+.-"*&'(*.$
"($('."!N"..*$'" ,%"*@I.#$",('()M' *(%#$'.".H%K@?L@"-@#
*@%#&'@#*'."!N(-' #H!.('."!NI"."!N-"(#$*-(*("@A!!N
43;>/63/1<43;V857T7/P7B:431<6:3B27C>2>176B3
X Y "*,F+&'",-.#*+.-"*&'(*.$"($('."!N".**@%"*.!N.*$'" !N#$%"*I
".*$&%,'!AF@(#$.$"F(,#A!.*."-.%('F((-"($('."(".'G*# 4<=75>/
(?%($@$,#*+.-"*.,Z ?&%%"*@F+&'"F(-.-."F(#*+.P/D10 =<102C>B2
12345678

[\]^\[

5 175  2 512345678



 !" #$%!&' ''$(&'#)(
*+
,-./!"&)&"!(0&1'%'2'/&#/&(0&$))&' 
#$%!&' "$(#!/&2&2304567849:65;<56
$%$& %%/)&''$($2=("$())&(">?!
(&#$%!&' "#!&2)"%$@/&()'!"%
2''&(A'"%BCD)"@(%2' 2'EF8G9H<I;JKG6LMI956N
30#'$(O$'&0(&#$%!&' A(0&#
P8N8594<5<Q6KH49:65<+
R+ S&(TO$30!((1(#&22$(!$@U
<+ <N:Q;V32 &(T'"A'2' !@#'&'W#"%1$((
)3(@&(TOA$'' 0!T)&2!'@$(2"=$"
$)03)&0'$)03#'/!#)&=!2A(0&1"$%(
5<I95NJ<NH9459LM
X+ FI<4P8<N:Q;V)&2@&0% $@$(($3!(YJX
)&2$((%@A)""/))&&(T&2
)&(#!2/)&$'"=&)2/!'"A)@$'%&(TO&%
)&)/&2'/@ 1/"@2 T@( )I<4<M<4
)&')2A'$(3&T!))2/!'"#T&0
:6596L;K9Q56M)&2T&%@/%!'/%/(1
))&0&(T1A'2' !@#'#&(T(1))&0A
$)1'&'##"%#)31&(TO&%A
:+ FI<4F8X8IJV32 &(T(&('"A
P+ 32))&&(T)'(/1&":ZYJX;5KH9HJ:Q<:Z
NI6P9H849:ZV4KN8I9784<56Q:65;65<X9:;<M8KG<:84<56QFIG9G<KH8K84<5;J
6[6NH9456QKH8F9FI8:65H846QM)&''#$2((1$30!(
'!'$@))&'10$(1!/$'(0
8PK6HN849:Z5JX[J5PJKGJM
6+ 32))&&(T'/2#$(&2#(#)1#\4
&(T '"A$'' 0!T)&')2321))&0
&(T1'/2#$(&2#(#)1#)&(#$()
FI8:65H846 YJX NJIK9 4<YJH \ 32 '$(1)&')30
)@1A&T!1'2' !@#/%"'"&(T
$(&2#(0A(0&"$()&(<59;5KHIJL65HF8:Z8P59M
[+ $(&2#(&2)@ &'))&&(T&)&2"%
&'(!T)@/@%32#))&#&(T#V
32 &(T'"A
7+ ;5KHIJL65H9 F8:Z8P56 V&(T '"A$'' 0!T(&(
(&#!2(@V '2' !@##('$(1
)&')30)@1)&2&)/&'$&$2
Y88LX6I7M
12345678

]^__^]

5 175  2 512345678



 !"#$%&'()"!&*)+,"*"*!-./)/)0"%12 ")/3%$0/%,"4 $35"
6789:;<79;=>?&!&"&$#*"(*#3"2&*&3%#!&"&"1!#'/).()#"&2(+),""%10""
&2#$()"&"1(/."&3%#$(*#/@"2$**"13%#(."&2(+),"&4&/1#/@"!"
*/#/1(A"0%&,"%#4)(A"+#4"B&/%"C#$-&,"*0&1D)4&#/1"0&-"E-#(4F#"
G(A&-3F#,
6 H789I6;?89769J>K:9LM6I>9L 67J89LL7 &$#*"%1%1" (*3%/)(%#"
0)%&#/"2$**")/3%1%(+"325-/!&")/3%&#/)#"0#+@("3)*)N."*#"
!$#/)(@"O1(/)#"3)."!"&3%#%/)+"&!&3*&/+"2$**"D/ 3*")/3%1(1+/1"
#$%&'()"#4%15"/%%&/#"+/&3%4."(*3%/)(%#,"($%1D)4#%")/3%1(1+/1"&$#*"
%1%";?89769J>,"2&"4%5$*#$*@*#+@(1"D/ 3*0"0)%+@(10"%"+/&3%4)"
(*3%/)(%#,"($%1D)4#%1")/3%1(1+/"&$#*"%1%1"(*3%/)(%#"*&N&)@*+"3)."
&4&/1#P")(A"0&$*Q,*"*!-./)/)0")3%&%/1(A"*#$*Q"0#+@(1(A"21"
/#"%."#$%&'P,"4%5$"13%@2)1" I:86H<<79;89>976;=R6I>69
#$%&'()"&"S/)#"T1(/1U
V T"2$*12#4 "2$*3*#(&#/)#"34#/)I> RI>9H9L?>8 JL76>7W "#$%&'()"
!&*)+,"&"13&4&'()"34&$1!&#/+"(/1"/#N1()#"O#$%&'P"!&*)#"1/)4#+@(#"*"43)@!"
$#(A /4&1(A"3%#/&),"/#"*)Q"2$*3*#(&#/)#,"/&&" 3%#-&/@"34&$1!&#/@"(/."
7>=L6>
XY#-Z/&'()"*"%1%"*)-&/+"2&Z1(*4)"2#2)$5"#$%&'()&1(A,""$&* 0)/)"#$%["\]^"
;89>JL  M;7H;8?> 67J89LL7L )"*#$*@*#/)"#-%$/#%1/10)"D/ 3*#0)"
67J89LL7L<6?H76>_<>>`:I;a? ?Xb?\cdd"*"25e/["*0[fKJL76>
3)."!"*#3#"2$*1+.%1(A"-#"%1(A"2#2)$5"#$%&'()&1(A[
XXg&N&)@*#/)#"*"%1%"&%$*10#/+"2&Z1(*4)"2#2)$5"#$%&'()&1(A,J:?;<676;>:9X
;89>JL  M;7H;8?> 67J89LL7L )"*#$*@*#/)"#-%$/#%1/10)"D/ 3*#0)"
67J89LL7L<6?H76>_<>>`:I;a? ?Xb?\cdd"*"25e/["*0[fKJL76>
3)."!"*#3#"2$*1+.%1(A"-#"%1(A"2#2)$5"#$%&'()&1(A[
Xh#2)$1"#$%&'()&"/#N1%"2$**"G ND/ 3*"2$*1"*&N&)@*#/)"3)."$!)+"3%$&/1"&"
&4 2 "1(/)#"3).,"2&(*@3*1"&"/)#"*##$()#"0&1"4 2/#,"0%&@"34&$1!&#/+"
7L7>=L6>K8?>J>7:?L?>898J>76;MI9LJ789L:79J
Xg&N&)@*#/)#"*"%1%"*N1()#"2#2)$5"#$%&'()&1(A,"2$*1"*&N&)@*#/)"3)."G ND/ 3* "
&"&4 2 ,"1(/)#"3).,"2&(*@3*1"&"/)#"*##$()#"0&1"32$*#Z1,"0%&@"4&$4%1"
$5Z/)(1"2&0).*1"(/@"&4 2 "#"(/@"32$*#Z1,"2$*1"*#3%&3&#/)"D4%1/+"3%&21"
:79J
X`i4%1#"G ND/ 3* "&$#*"*&N&)@*#/)#"/&0)/&#/" #-%#(A"&N(1(A"1(/)#"3)."
-N"3%#-#""#-(),""4%5$+"3@"/&%&#/"/#"#4%1/10"$1/4,>"2$*12#4,"!1"/)"3@"
79J>77>>I9LJ7L<:L7I;O"#-(),""4%5$+"3@"/&0)/&#/["i4%1#"G ND/ 3* "
6+!&"*&N&)@*#/)#"14#*+"3)."#-()"2&-34)+,"2&"2$*-)(*/)"!"&3%#%/)!&"
&3%.2/!&"'$/)!&"4 $3 "1-)(*&/!&"-#"#/+"#-%1"2$**"Y#$&&1"E#/4"h&-34)["
T#$%&'P"i4%15"G ND/ 3* "/&%&#/1(A"-N"/&0)/&#/1(A""#-%#(A,"-#"4%5$1(A"
2>:&1"E#/4"h&-34)"/)"1-)(*#"4$3 ,"/#-Z1"&4$'-)P""$-#(+)"&"j $&[
Xkl$&4)"2)/).Z/"&$#*"/&0)/&#/""*&%1(A"/#-Z/&'()")"*&N&)@*#/)#"1(/)#"3).""
#-(),""4%5$+"3@"1$#Z&/,"#"%#4Z""#-()"2&-34)+"2&"2$*-)(*/)"!"'$/)!&"
12345678

mnopnm

5 175  2 512345678



!"#$$2!" %&'()*+,-.)/-0
1234546789:4;3<=>794?3@:A:96833<9BCDEC6FC2GC9H
I
J0 K % K"L""! 5MNO/POQ'O+R-.)/(S+Q(TUS+'VWVR(X'S/(S+OQYSZS+Q(T+R)P[O\+
QYS/]R+VP^VR()P/(V+S_Y-R]R+(+'VWVR(X'S*+V`S'+_O`Q]Ra+.)/+(+RS`YVb.(+V_`)bZV/-.c+R+
dVe)/.()+,-.)/-+'+W()fX.)\V+&/(S+,-.)/-g+,+V_`)Q()+VW)heOhX.-e+Q^`SRV'PS/()+
i(/S/QVR)+dVe)/Y+,-.)/-+W-[+R-'/S.'V/-+^`')'+jVRS`'-Q!$0klm0
0 ,S`YVbn+S_Y-R]R+/)YYV+oOWiO/POQ'O+h)QY+̀]R/S+RS`YVb.(+RQ'-QY_(.c+S_Y-R]R+oOWiO/POQ'O+
!%K"L"#p%$/-.c+V+'VWVR(X'S/(S+oOWiO/POQ'O!%K"L"0
0 ,S`YVbn+S_Y-R]R+/)YYV+oOWiO/POQ'O+OQYSZS/S+h)QY+R+&/(S.c+,-.)/-UYhg+R+P/(S.ca+R+_Y]`-.c+
W-RShX+Q(T+̀)\OZS`/)+Q)Qh)+q()[P-+rS^()`]R+,S`YVb.(VR-.c!K$!%0
s0 ,S`YVbn+S_Y-R]R+/)YYV+oOWiO/POQ'O+/S+h)P/VQY_T+O.')QY/(.YRS+PS/)h+_SY)\V`((+R+&/(O+
,-.)/-+h)QY+`]R/S+RS`YVb.(+S_Y-R]R+/)YYV+^`'-^SPShX.X+/S+PS/X+_SY)\V`(T+h)P/VQY)_+
L$%L!#$%/)h+^`')'+Z(.'WT+t)P/VQY)_+u.')QY/(.YRS+PS/)h+_SY)\V`((a+OQYSZV/X+/S+
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khojwviswmsmnh©wntjkḿjw§wm³vhipwmvhtp³tk²lmplomswnopltwm
x~~
xxyx|
}}
xy}|
³silµmi§isl̈©k¶s·mnh©wm©wmploms©´uqjpltm³lqmsthvilm
´ij©lswµmjijtvkiswµm©t§o©nlo©o¸m¹ºººº»
ghijklmptm¼½¾¿ÀÁÂ½¾¿Ã½ÁÂÄÅÆ¾¿
x
yz{|
}
~y~~|
Çtuorpil
{
y{|
x
{yx|
ktjplklmuiktvmpivistpomptmtkvwspwmhwpk
x}x
x{yÈÈ|
x
{{y|
Éh©wntjklm©pt©¨o²mkipopvht²lmhw©wktmkhojwviso´imsm
ni³©©o´¶upwµmktvo´ihltµmuiktvmsmnij©ltuomptmÂ½ÊËÌÄ¼ÍË
x}z
xzyxÈ|
x{
y|
ÃÍÎ½ÁÏÄÅËÐÑÑÑÑÑÒ
Ó2 Ô75 7Ó856ÕÓ 8ÓÖ7Õ4Ô7
{zx
{y}|


ktjplklmuiktvmpivistpomptmtkvwspwmhwpk
{zx
{y}|


4 65×Ø4Ó2 7Ù5 Ó5ÚÓÚ
}È
y}|
{}
}Èyxx|
ghijklmptmhtµpktµm§tpkiswµ
}È
y}|
{}
}Èyxx|
±ÛÜÝmÉÛÞßàÛ
È}
y~|
x
{{y|
ktjplklmuiktvmpivistpomptmtkvwspwmhwpk
È}
y~|
x
{{y|
:;;;;<47=4f=KMf=JCG4@IFGCFG4>MEMFGf4>GDM?@LMf4?>=?`G4KF4@EF@f4áââã4L=>?@AF4IFJ=CK@LG4I>`??@4A>@DeL4FGCFCM4
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ẁez|a{x{}`zv_
7vbc`wxyz`wz
b{y{dc
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2035 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:23 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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eiZhg[jZXipZò [\jY`Wì WXYZ[\]^Z[_]g sYZ]`m
cblq
b
CARwOCMCAICQOECyVAKQyCPFMNTFA~QFKOIURNMONAICQOECyVARAEJEVyVA
c b
b
]rgpg_nk̀^h\Wp̀jVPRNUEMOPEKCAC}FAKJSCMJPxAPNDEJOICELKA
ih[`Wpg_gkhg_nm
}ARwOCMCAICQOECyVAKJQyCPFMNTFA~RwMONzURNMONAICQOECyVARAEJEVyVA
FSIVQOFMJPxAzNSMFUENIAVPRNUEMOPEKCAC}FAKJIVQOFMJPxAPNDEJOICELKA
dc
d
ih[`Wpg_gkhg_nm
@APRMCARwOCMCACIEJKLKAMNEEFAKA\jY`WìWXYZ[\]^Z[_]g sdldm
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Y OSTYV[OQ[O§RUYT
] [§YQS
o 8Yo³\QOUVnQ[U\ZRWOXYo¨[
P OSTYV[OQ[OZ©[YQVYUTnVYo³QOTTR
12345678

¸¹º»¹̧

5 175  2 512345678



  !"#$%
& '()*#+,,-."
/ 0$1$2324$5!"#$%,,-.$)3!"#$3.!$)"#$.5"#3 !$.)#!
3$).$3654*!!+$.$, 6-.#764).3, !#762(2 ,2638
9 :4).3, !$(! 6.$$*2$, $4);. .1$.*< $=34)3",3$ !$*
>!!6)?! 6;.3, !@A<)2, !@BBC)-2D.64).!$63#3$<;1#736,
)#72 -.#!(2 ,263!.$6##78
E F$, 6-.*64).3, !2(! 6.*:2(2 ,2632 ,3!$G!1 6.
4)34,"# ,3!$G)#3.)H-.;. $ $, 6-+2#3$6!#..
4,3!1$-$<)!$4)$3$ . $6.$,52<-12#34,3!5.$<4.4).,3$ !2
,3!$G!1 6.3*! .-4!1$.45# *!.45# *%4366. !2.$1!#3
IJKLMNOPQRMNKSQNTUV WXRYWUJOPZ[JYJRSG!1 6.4)34,,3!$G.1,
4)#%,. !-22+$<,3!$G6!$.-)$6!$64).3,.#3*.#$ (!#1$
,1!#3 $6. !-3<, 3$6 $* ,3!$G!1 6.!,3!$1 $6-12#3$*
4,3!5.*3<, !$3.#$ "$ ,3!$G8
\]^_`abcdefgbhijklmn
n
:4)3",3 !$$, 6-.$<64).3, !:2(2 ,2632.*<,-!$). !#.,-  !
62!$-. #7#$ %$6*#!!4)3+#!35o$G.45."##766. $36,)#72 -.#!
)3 4)$3$ . $.)#!-.;.!46.;.)3-.4)3#7,;.!-63;.8:3#2 -!
,- . $6".4)#!2,6+4 $, $7!6)#3 $%, $*o1!.$,36$).. !) -2
)363$)$<! #7#3 !-;.2.o #73.5#!.$., #7-1!#3 #!#78: .!" $
4,6.+,63#. !.)#!!1 6.#7-.;.!3.!"3G%-;)#7!$,6!+-)$1!H.
$, 3 #3 646;4,6.!$#$ 4#7,3"#$3-. $<) -28
:3#2 -!!35o$ !6 .!"#$!#74,6.+4,1$<"-)$6.*4)3$<1",*8p)$- T
63#2 -#76")343 . $.-)$6!$%.-;)*,-  3*! 63#2 -2%$o$1!-)$-,#3
1-$<-)$6212.-)$6!$%.-;)*,-  3*! !-)$6#74)3635#7%$1!-)$-.45.
3);. !$o"#%-!4)3635$-)$68
:3#2 -!,-  $,3!$G!1 6.2.3<1+, !"4)*$)3$<, !!43!*)3-$ 
,3!$G8q!)"#4,2.<+3*!$ H#3$ !<64,)#3$<!6!$$ !$4$. H T RUOXMS
,-  #763#2 -;.8
rstklgicmdldjecuvgbwdxgbwhijklybwdcizkxtgbscdcdk{mxgbscd|k}ybf~bybwdhzhi|hefhn
n
 p6!+<!:2(2 ,26326"4).,3 $..12#!$416-!$8
 4$)#$ ,#3"#$ :2(2 ,2632 2*2$ 6!+ . -6!+<#7 )#72 -.#7
.-)$6!$%-;)$<,#3"8
 4!6.-6!+<#7)#72 -.#7:2(2 ,2632,- . $6"4,6.!$,.,;.
-6!+<.#784$)#$,#3"#$463#3$<;1#76-5, !-;.-.;.!46.;.
:2(2 ,26322*2$6!+.-6!+<#7)#72 -.#7., !23.)#!) 6-#!8
12345678



5 175  2 512345678



  !"#$%&#'(#)*+!!,-.-&%-"!-/0-/"1(#"123
456789:;<=6758>?89@8AB8<@56CDB5<546C58E;<=
 ,#$%&##)95>=FD5G>;B>=FDH4BDB58>?89@8AB<@9C8<=6D9=H;E;ED96CD<=6D9=
)/IJKLMNO+!"#$%&#O%#)'+3+#/")* )(+%!&!(+)+&"#/(0 0&
(&-/0-/"1(%!(+-0 (O-(!21%&(&/P"!/(&#)('(
58>?89@-"!--")&-/2 !  (Q!RO* )+!0&-* )(+%!&!(+)+&"#/I
S )"#$%&#* +).#)-/0-/"1(#"123+3-&#(3,-.-&%-"!-(%$-2
&&O/0-/Q/*+(!/10#+"#QI,#$%&#* +).#)&)& %*$F9CD
-/0-/"1(%$-2(+)T+'(&/!+-I
U ,#$%&##))+!0&(!0&!&&"#$%&##)-/0-/"1(&&
(&#/Q/!&&)3"#$%&#'(#)(0&&3(&)-&3% *$)-
)+!0&3*+!3 %'(*&1P&3I
V $-P&**+(+)T(-/0-/"1(#"123+3-&# (3(%$-2(+)T
-")&/(")"-&#-% 3(+)T& 0&&/$Q!&!"#-0-(&0%")#0I
W X"#-")+)1!!"#$%&#'(#),-.-&%-"!-(!"10)%QOO&/%+P"!
AH4BD@5/"1/#*+("!YO * 2/QQ&*+!*"&-"*+!%&0"#$%&# 0
&/(P"!/&&%&2 "#$%&##)O(*+!*%#-&")+-0&)'((&&3
((" #T"# +2 (&/&&"!(&/*+!!")"(&-.#)(&/")*
H4;6D9F;<DZ[&/(P"!/PQ/(+)T#"12 (/I
\]+&"#/!(+&!*+!+!!&0 %#-*- +!)+&"#/* P!#**+'(
(+)T(3"Q($Q! &"* %!"%#+T&/(H:FW
\\^*+!*%#-O2%/%&2 %&% # &-/"1)+&"#/!&%&2 "#$%&#
#)O(*+("!/# /& T-/0-/"1&%&2 "#$%&##)I
\_+!"$-2-/Q*+( *  +-#/& )(&3&#)(&0+&#--/0-/"1(#"123
+3-&#(3(%&-O(#)'+0&* )+!(&%&3#/(# +!")(&/")#-+"
9-(!21%&/Q)2 *+(*  +-I
\P&Q%(%&%1 %#/& )(&3&#)(&0+&#--/0-/"1 (#"123
+3-&#(3(%&-O(#)'+0&* )+!(&%&3#/(# +!")(&/")#-+"
&-(!21%&/Q)2 *+(% %(%&%I
\_+!"$-2-/QD H45<; H;>;48 5:6ZC9CD9;F;<59=67 95 5:F=<9=E 4=9:8 ;45BH45<; @;
)+!0&%(%&%%#/&& )(&3&#)(&0+&#--/0-/"1(#"123
+3-&#(3(%&-&")1*&0* %&--")&)3*+(I
\`*+/% )!Q,-.-&%-"!--/0-/"1( <5-O(#)'+/"Q(+P &O)#P(
(-* "#/O* *+!!&-(%$-2T+%&2 #-+"-(! &2 %%&/(-)
H4BDB254;@;<=59: ;GA:&%!R-/1)3 *+/(#"123+3-&# (3
58>?89@8AB8
\Sa&0(*+(%!&% #"Q2!0&#*)$-(*$ &2 Q%b#*)$-(*$ &2 /")
%!RO(#)'+0,-.-&%-"!!$Q%b %#-*$/%& ")#-!")&)(I* )+!
#+T&^+)Tc#)('())&d%& ")#1e!")&)((#+T&0a&-^&
9CD -(!21%&"1!0&(#*)(*$&0 +!!0&#*)$-(*$&2 O
!(Q!&3!(*$)0-(*$)0-/0 (&0!2 %&!!%&0* *+!%&0I
12345678

fghigf

5 175  2 512345678



!"#$!%&!#$"'$()*&+,&"&#&$-$&.&'%&/&")#$0/&!1"'!
2!$345467
89 %#'01):)&"%(-)%/:--;%)$&2&!#'0#!$%'");'"!<:%(
/'!"'0="-'/)/'!:(():$<'(->#$#&3)#)02!2:').(37
?@:--;%)$+!2&3(#!1;"<'#!$%'>-('!"-:))$"'!#);:="'
ABCDEFGHI JEFDK).!(('3%&(-!"3<:%(/'!"'0="->");!="<':)
+('3)L(();&$)+-7
2MNOCNPQMOEFPRGOGDASDKCPKPTOFGHNRGQEAPK(/.-()")(:#$U#/)!%V(-"'%&OEJNCPHWM
5BXYBRZBDOB
[);!="<''+('3)"')*&+,&"&#&&2()"!#3(%('!(-2)1)3!)/.)$-7
\#$-*&+,&"&#&+!2&3(#!1;"<'&!2"!#);:="'%&:#(-/(#$).!(
('3%&(-!"3<:%(/'!"'0="->");!="<':)+('3)L(();&$)+->
#!$%')'31"'0$-%:!-$(>/)$%')$)%=!AEDOKGQM]MKEFPRN^9GRP_CEZONRMN
6EFPCOGDKFP
\#$-*&+,&"&#&&2()"!#3(%#'01)((-#%<'/:!('-()"!79 JCOGJPZAB
%#$(/!:)-"-$(:-#'0:!!:(0")/:!('-()"!(-)$%'7@.)$"<'$-$&.&
%#$(`/!:)-"-2"'!#)3");'"3:!!:(07a1"'!"'!JCONFMZGFPRGHI M
:!-('#$-%#$(")#$0/&!(%:!#)2'!#'0"-7
b\#$->%$:!$-3).!14&"&#&5"c!#$: 5 17>+'3=)3*&+,&"&#
/:/:");"'!&').&():$<')%$-(("!$$*&+,&RZBDOB1RdNDKEC F
():$<')%$-(("!$$4&"&#&5"c!#$: 5 17
efghijkjlmfnonkpkqjrfnonkstuvtiwtrxty
y
 z-!"))%$-(("!$$%"-()")!#$(%)=-2{"'&z-!"->%$:-/:-/))("'&>
(%$:-2+-()3#'0:!1&;):"!#!#!|'!.-@)/'!:(z):$<'(-F9PCDOPFMN
 }%$-()*&+,&"&#&(-!"')#'0~)+('3)"')*&+,&"&#&&#$);)#'0("'&(-!"-
:)")'!L#/:3!"') !"#$%(!1#/:)()"')*&+,&"&#&>(!.&1
('):-1"'!#)()"!():$<'1'(!>)#$:!=!"'!2/%$/"'=!7
 z):$<1'(3#%.)"'%(;%)$"$()"-"))%$-("-2:-"%&>($-2)%'>()::)"$(
#&+#%:-/-"->/:)()%'>/:)(/+:&>%('$(!/-$(->.&="-/)/'!:(
():$<'(-> '"#$:&2!"$( /"-> !:$-,'%)$( '"(!#$--"-> $-$&.(
&!#$"'$()!2'$()"-/:!'"#$-$&!(#/;"!1'"(!#$()"')2)3!#'!'+0)
_CPR'3''"#$:&2!"$(:-"%&/'!"'0="!1():-#$((-")).(/):'&#$)$"'N~
#$0/"!%&:#-17({"'&z-!"->(")#$0/&3-#/#+
P !=!;'{'!Lz-!"-!#$:("!<"'!(-%.-2"'!2%"-()"')$:)"#)%'
RPPAKGFRG]CGRAB(!.&1#$)$"'!1#$0/"!1F]E]NRHMNZEAERGFPRMP
(-!"-%&:#&&#$);"!1"))%$-("-2:-"%&("'&(-!"->)#$:!=!"'!2>
=!1-(-!"))%$-((*&+,&"&#&%"-()")!#$/&#$);!"'&("'&
(-!"-%&:#&)2%"'0')>)(/:-/)%&+:)%&%&:#&)2%"'0')MRRNW~
&#$);"!/:!:-"!%():$<'#$)"('3!!1/('!"'%>)#$)$"'
#$0/"-%&:#/:-2&!#'0$!"%&:#);+():$<{"')z-!"-
12345678



5 175  2 512345678



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

[\]^\[

5 175  2 512345678



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

^_``_^

5 175  2 512345678



 !"#$%&'()*#"'+*,-#+#!+"./0*0*1#&23!#*04&%!10&!-#5!%46#
789:;<=8:<>?@'"'#'%$+#)+$4!#3'+'4&$"'#'#2"$(0*/)*$#'3),*-##&21##
'3$%)*!#'#2)0/#'4&$%)+$0A#3%++#24&$)/#'3),*-#'5'02$0A#!"#
!+0$02)B#1&'-#&$5*)B#,$5#C'0&#D$%.'-#+1'2E*5'$02#1'.#F.$)5G$#
H)B'.4G$7 I89:J7<@9:87:K?L;:MN7J?:M 78K9:MM8 '%$+#&2&!2#!)+4&0*)&$#
1*&'$0#3%++#*04&2&!),#436.0"'#*04&'$0*$#1$,A)#4*+*O/#+$#
"%$0*)A#P2)0*$#4*/#!"#'4&$&0*,#'"'4+'0,#3%++#E!0!4+#*04&2)2,02#
$%&'()*#$5&26#0&&'0$#,0'4&5/#!)+4&0*)&$-#)%&2E*5$&#*04&2)2,02#'%$+#
&2&!#<@9:87:K?-#3'#5&6%+$%+A+$,A)2#E!0!4+1#1*&!,A)21#&#,0'4&5*#
!)+4&0*)&$-#)%&2E*5$&2#*04&2)2,0#'%$+#&2&!2#!)+4&0*)&$#+'O'*A+!,#4*/#
'5'02$Q#*)B#!1'%+R-+#!+"./0*0*1#*4&'&02)B#+$%+R#1$,A)2)B#32#
0$#&/#$%&'(Q-#5&6%#24&A3*2# J;97I==8:<9:?:87<>S7J?7:
$%&'()*#'#T0*$#U2)02V
W U#3%+23$5!#3%+4+$)'$0*$#45$0*J? SJ?:I:M@?9 KM87?8X #$%&'()*#
"'+*,-#'#24'5'()*#45'%2"'$0,#)02#0$O2)*$#P$%&'(Q#"'+*$#20*5$,A)$#+#54*A"#
%$)B!05'2)B#4&$0'*-#0$#+*R#3%+4+$)'$0*$-#0''#!4&$.'0A#45'%2"'$0A#)0/#
8?>M7?
YZ$.[0'()*#+#&2&!!#!+*.'0,#3'[2)+5*#3$3*%6#$%&'()*'2)B-##%'+!1*0*!#$%&\#]^_#
<9:?KM  N<8I<9@? 78K9:MM8M *#+$%+A+$0*!#$.&%0$&2021*#E!0!4+$1*#
78K9:MM8M=7@I87?`=??a;J<b@ @Yc@]dee#+#36f0\#+1\gLKM87?
4*/#!"#+$4$#3%+2,/&2)B#.$#&2)B#3$3*%6#$%&'()*'2)B\
YYh'O'*A+$0*$#+#&2&!!#'&%+21$0,#3'[2)+5*#3$3*%6#$%&'()*'2)B-K;@<=787<?;:Y
<9:?KM  N<8I<9@? 78K9:MM8M *#+$%+A+$0*!#$.&%0$&2021*#E!0!4+$1*#
78K9:MM8M=7@I87?`=??a;J<b@ @Yc@]dee#+#36f0\#+1\gLKM87?
4*/#!"#+$4$#3%+2,/&2)B#.$#&2)B#3$3*%6#$%&'()*'2)B\
Yi$3*%2#$%&'()*'#0$O2&#3%++#H!OE!0!4+#3%+2#+'O'*A+$0*!#4*/#%!"*,#4&%'02#'#
'5!3!#2)0*$#4*/-#3')+A4+2#'#0*$#+$$%)*$#!1'2#5!30$-#1&'A#45'%2"'$0,#
8M8?>M7?L9@?K?8;@M@?9:9K?87<NJ:MK89:M;8:K
Yh'O'*A+$0*$#+#&2&!!#+O2)*$#3$3*%6#$%&'()*'2)B-#3%+2#+'O'*A+$0*!#4*/#H!OE!0!4+!#
'#'5!3!-#2)0*$#4*/-#3')+A4+2#'#0*$#+$$%)*$#!1'2#43%+$[2-#1&'A#5'%5&2#
%6[0*)2#3'1*/+2#)0A#'5!3!#$#)0A#43%+$[2-#3%+2#+$4&'4'$0*!#E5&20,#4&'32#
;8:K
Yaj5&2$#H!OE!0!4+!#'%$+#+'O'*A+$0*$#0'1*0'$0# $.!&$)B#'O)2)B#2)0*$#4*/#
.!O#!4&$.$##$.!)*-##5&6%,#4A#0'&'$0#0$#$5&2021#%205!-?#3%+23$5!-#"2#0*#4A#
8:K?88??J:MK8M=;M8J<P#$.!)*-##5&6%,#4A#0'1*0'$0\#j5&2$#H!OE!0!4+!#
7,"'#+'O'*A+$0*$#25$+!,#4*/#$.!)*#3'.45*,-#3'#3%+.*)+0*!#!"#'4&$&0*"'#
'4&/30"'#(%0*"'#5!%4!#2.*)+'0"'#.$#$0,#$.!&2#3%++#Z$%''2#F$05#i'.45*\#
U$%&'(Q#j5&26#H!OE!0!4+!#0'&'$02)B#.!O#0'1*0'$02)B##$.!&$)B-#.$#5&6%2)B#
2?;'2#F$05#i'.45*#0*#2.*)+$#5!%4!-#0$.[2#'5%(.*Q##%.$),*#'#k!%'\
Yl%'5*#3*0*/[0#'%$+#0'1*0'$0##+'&2)B#0$.[0'()*#*#+'O'*A+$0*$#2)0*$#4*/##
$.!)*-##5&6%,#4A#2%$['0-#$#&$5[##$.!)*#3'.45*,#3'#3%+.*)+0*!#!"#(%0*"'#
12345678

mnoppnm

5 175  2 512345678



  !"#$%%2 "# &'()*+,-./*0.1
234565789:;5<4=>?8:5@4A;B;:7944=:CDEFD7GD3HD:I
J
K1 L & L#M##" 5NOP0QPR(P,S./*0)T,R)UVT,(WXWS)Y(T0)T,PRZT[T,R)U,S*Q\P],
RZT0^S,WQ_WS)*Q0)W,T`Z.S^S,),(WXWS)Y(T+,WaT(,`PaR^Sb,/*0,),STaZWc/),W`a*c[W0./d,S,
eWf*0/)*,-./*0.,(,X)*gY/*]W,'0)T,-./*0.h,-,W`a*R)*,WX*ifPiY/.f,R_aTSW(QT0)*,
j)0T0RWS*,eWf*0Z,-./*0.,X.\,S.(0T/(W0.,_a(*(,kWSTa(.R" %1lm1
1 -TaZWcn,T`Z.S^S,0*ZZW,oPXjP0QPR(P,i*RZ,a^S0T,STaZWc/),SR(.RZ̀)/d,T`Z.S^S,oPXjP0QPR(P,
"&L#M#$p&!%0./d,W,(WXWS)Y(T0)T,oPXjP0QPR(P"&L#M#1
1 -TaZWcn,T`Z.S^S,0*ZZW,oPXjP0QPR(P,PRZT[T0T,i*RZ,S,'0)T/d,-./*0.VZih,S,Q0)T/db,S,̀Z^a./d,
 X.STiY,R)U,a*]P[Ta0*,R*Ri*,q)*\Q.,rT_)*a^S,-TaZWc/)WS./d"L%"&1
s1 -TaZWcn,T`Z.S^S,0*ZZW,oPXjP0QPR(P,0T,i*Q0WRZ̀U,P/(*RZ0)/ZST,QT0*i,`TZ*]Wa)),S,'0)P,
-./*0.,i*RZ,a^S0T,STaZWc/),T`Z.S^S,0*ZZW,_a(._TQTiY/Y,0T,QT0Y,`TZ*]Wa)U,i*Q0WRZ*`,
M%&M"$ %&0*i,_a(*(,[)/(XU,t*Q0WRZ*`,u/(*RZ0)/ZST,QT0*i,̀TZ*]Wa))b,PRZT[W0Y,0T,
_WQRZTS)*,v*i*RZaP,u/(*RZ0)`^S,S,'0)P,-./*0.,S,eWf*0/)*,-./*0.h
1 5NO %%N#"& $!! &M%&M"5NO %" &L#M#$
w*0)*,a^S0*i,-TaZWc/),x`Z.S^S,y*ZZW,0T,t*Q0WRZ̀U,u/(*RZ0)/ZST,oPXjP0QPR(P,
"#%M%!(]WQ0)*,(,(TRTQY,W_)RT0Yb,S,_`Z,s1
z1 '[T,_WR(/(*]^[0./d,`TZ*]Wa)),i*Q0WRZ*`,P/(*RZ0)/ZSTb,aT/dP0*`,S.0)`Pb,STaZWcn,T`Z.S^S,
0*ZZW,WaT(,STaZWcn,T`Z.S^S,0*ZZW,0T,i*Q0WRZ̀U,P/(*RZ0)/ZST,S.(0T/(T0T,i*RZ,WQaUX0)*,Q[T,
`TgQ*i,`TZ*]Wa)),i*Q0WRZ*`,P/(*RZ0)/ZST,S],`[P/(T,_WQ()T\WS*]W,WXWS)Y(PiY/*]W,S,'0)P,
L#M#1
-(^a,0T,̀[P/(,_WQ()T\WS.{,
|}L~2 &&~},X*(,(TW`aY][*+
|&}L~2 &&1},X*(,(TW`aY][*+
|$}L~2 && },X*(,(TW`aY][*+
|O}L~2 && },X*(,(TW`aY][*+
}&M%N &&~" &
&}&M%N &&1" &
$}&M%N && " &
O}&M%N && " &
uQ()T\,S,T[W`T/i),tu,̀TZ*]Wa)),x,|||&&|$$|OOK
uQ()T\,S,T[W`T/i),tu,̀TZ*]Wa)),,|&&||&&|$$|OOK
uQ()T\,S,T[W`T/i),tu,&& |$$||&&|$$|OOK
uQ()T\,S,T[W`T/i),tu,̀TZ*]Wa)), |OO||&&|$$|OOK
WR(Z.,R_*/.j)/(0*,Q[T,QT0*i,`TZ*]Wa)),i*Q0WRZ*`,0)*,_WQ[*]TiY,T[W`T/i),0_h,`WR(Z.,
S.0T]aWQ(*0)T,RZT\*]W,),(f)*00*]W,WaT(,*S*0ZPT[0)*,)00*,`WR(Z.,"#%" M&
5NO %1
12345678



5 175  2 512345678



 !!"#$%&#$'(!"!)#
*
+,-./0,1,23/45./6,7878,9:20,;:369<=>53:,?:-@AB:,0CD36BA,:,?9<=@AC/0,<E/6.,3FGHIJKLM96CD0.2:3:NC/O
25P94,34><B=,3,Q=C/4,<,-./4E,1,23/45./6,7878,9:20RSITUK-:5=C<=B=,?9<=?6-2P3,:-.:5:36./6,:V9:5P3,
.6,:VW/X6C@6CD,2:9?:96C=@.=CD,<.6@-0@YC=CD,>/A,3,?:95Z4W6L[IU\M]JKLK^UKL[]_`a_Ub_]cK\KbcIMHGUKL[
\dTSTL[a_Ub_]cKIU\M]JKLK^UKL[GJ\TdJKL[I]FML^THI]JKLcUKL[a_Ub_]cKIU\M]JKLK^UKL[GJ\TdJKL[OT
25P94,<,036X/,.6,V962,:V9:5P3,3,:294>/4,E/4>/YC6,26W4.-69<:34X:,?:?9<4-<6@YC4X:,E/4>/YCe,3,25P9=E,
bGfGUK\TUT^M]J\KLMUTO\KLMUITUMV=B=>2:9=X:36.Y,C4.Y,.6V=C/6,?9<=,<6>5:>:36./0,4Z425=3.4@,
>5:?=,?9:C4.5:34@e,-:2:.0@YC,3=V:909=.20,XBP3.4X:e,.6,25P9=E,<:>56B,GbUGJG\TUK:V9P5,3,V/4QYC=E,
E/4>/YC0,26W4.-69<:3=Ee,3,-./0,.6>5A?0@YC=E,?:,-./0e,3,25P9=E,E/6B,E/4@>C4FIMd\]<=,:V9P5,5=E/,
:VW/X6C@6E/,2:9?:96C=@.=E/e,V4<,2:./4C<.:NC/,:C<42/36./6,.6,<62:gC<4./4,V/4QYC4X:,E/4>/YC6,
fTHMUbTdcG\MhGi

12345678

jklmnkj

5 175  2 512345678



 !"#$%&'&()&*
012345678*
;<=>=?@?<AB>=>CD<EFGH=
;<=>=?@?<JKL=M?NOK=PQ<RFCDFSK>CD
;<=>=?@?<AB>=>CD<TOSKFL=OG<?CAOL=KJC=QH<HEBF<Q>SHK>CD<COM=>UJGH=PQ<JKQOL=>C>TK>CD
;<=>=?@?<VWXYVZ[V
;<=>=?@?<FSLO=OG
;<=>=?@?<RFLJHSHK>CD<KJOM?CDFNF\CJ]<Q<=>N<CA>KLAPQ
;<=>=?@?<?SAJOEFK>CD<RF^>CAOG<Q<RFSAJHEO<KH<RFSNJF=><?SAJOEHT_CO<RF^>CAOG
`FAFL=H@O
;<=>=?@?<RFGM>CJH<GFLA=PQ<RMAOA<cFQHMA>L=QF

+,+,-+.-*

.*)!d!e$f)$%&'&()&*
)5g5h8ij0480*
;<=>=?@?<KHB>=>CD<HG=>QPQ
;<=>=?@?<=MHKLHGCTJ<RMA><AFBFQJ_AHKJ?<LJl<U?KS?LA?<SF<FSG?R?
;<=>=?@?<JKL=M?NOK=PQ<RFCDFSK>CD
;<=>=?@?<QR@H=<KH<TOSKFL=GJ<?CAOL=KJC=QH<HEBF<nZopWqYrspWY[XZtpWnWu[Z
;<=>=?@?<FSG?RJFK>CD<TOSKFL=OG<?CAOL=KJC=QH<HEBF<Q>G?RJFK>CD<COM=>UJGH=PQ<
Y[XZtpWnWu[Wnw
;<=>=?@?<Q>R@H=><SFCDFSPQ<U?KS?LA?
;<=>=?@?<Q>R@H=><RMA>CDFSPQ<U?KS?LA?
;<=>=?@?<Q>ONJ=FQHK>CD<FBEJyHCTJ
=>=?@?<GMP=GF=OMNJKFQ>CD<RF^>CAOG<J<GMOS>=PQ
;<=>=?@?<S@?yF=OMNJKFQ>CD<RF^>CAOG<J<GMOS>=PQ
;<=>=?@?<yQHMHKCTJ<E?B<RFMlCAOz
;<=>=?@?<MOAOMQ
`FAFL=H@O<LG@HSKJGJ<AFBFQJ_AHz

+,+,-+.-*

-9*
I
I
I

I
I
I
a
a
-99*
I
I
m
I
x
I
I
I
I
I
I
m


+,-/-+.-*

+,-/-+.-*

:*
I
I
I
I
I
I
I
b
b
kk*
I
I
I
v
I
I
I
I
I
I
I

m

+,+,-+.-*
+,-/-+.-*
e05640
e05640
e05640 j82g81045h e05640 j82g81045h
9*{|*}~~*"!'e$$ # j82g81045h ** j82g81045h **
~**
*** ¡¢£¤* *** ¡¢£¤*
* |*
¥ £¦£**
* |*
¥ £¦£**
 |*
 |*
1§s[rY¨Xs©ªpW
I
b
I
am
4 65«¬42 7®5 5§§
I
a¯
I
xm
48
I
m
I

®2
a
a
ba
ba
5
I
m
I
I
4856454« 816145 7®5 5§§
I
m¯
I

®2
m¯
m¯


£*+,+,,-,-*£*+,+,-+.-*
£*+,-/--,°*£*+,-/-+.-*
e05640
e05640
5640 j82g81045h e05640 j82g81045h
±$$²"'$e!($(e!)'e#)³ j8e0
2g81045h ** j82g81045h **
!)$!³"!'e$$ #&´)³e#e *
** ¡¢£¤* *** ¡¢£¤*
#&)(!!µ$d$ f##)!d!e$f)¶*
* |*
¥ £¦£**
* |*
¥ £¦£**
 |*
 |*
··¸<¹MOSKJ<Q<FGMOLJO<LRMHQFASHQCA>N<RFAJFN<\MFSGPQ<
I
I
I
I
RJOKJl^K>CD
48

m


®2
x
x
mmm
mmm
5

m



12345678

º»¼½¾»º

5 175  2 512345678





->?@ABC5D>5
->?@ABC5D>5
EFGHI5JGK>DLAMN5 (XYSU\_YO` EFGHI5JGK>DLAMN5 (XYSU\_YO`
!"#$%$&'($(#)*+*,#$%$&
OOPQRSTU
aEFG>b5M5
OOPQRSTU
aEFG>b5M5
-./01234561784-9:5;<=
VWXPOYZ[P\TP Pc_`OPSd VWXPOYZ[P\TP Pc_`OPSd
]T\P\VYOU^YO AefbHg ]T\P\VYOU^YO AefbHg
_`V"
_`V"
hijklmnompqmrsqpnmnpltmtuvpqwx
y
zy{
|}
yz~{
lukqmlmnvjluwnqjwjtuqpnqun  
~
z}{
yy
}~z{
sqpnouompixntuiwjmjtp
~
z}{
yy
}~z{
lukqmlmnvjluwnqmpqjwjtuqpnqunulwxtqxnixql




'RP


 

;<=5:>A5>@NM>5AJGADH5?NFNGHg5M>?@ABG5eAEFGMH5MNDG>Ng5FH5L@AN5?AHD@AMH5@?>@aH5LG5B?AEG5GHDGDH5EHAFN@NYXPZ
L@>bA5aADAMH5G5FH?AaADAMH5EbaDH5GDL@?agHD@N5GD>DLAMH¡5¢FFHefbAMH5GDA?g>H5EA@NFH5A?AHD@AM>DG>5A?>F5@H?gGDfM5
O`caa£F>>E>KDABG5FAL@>bN5?FHEL@>MGADH5M5@>JHK>¤5aFaHbDG>N¤5FHL@>MGHDG>5KA>@¡5555


->?@ABC5D>5
->?@ABC5D>5
EFGHI5JGK>DLAMN5 (XYSU\_YO` EFGHI5JGK>DLAMN5 (XYSU\_YO`
!!"#$%$&'($(#)*+*,#$%$& OOPQRSTU
aEFG>b5M5
OOPQRSTU
aEFG>b5M5
¥/89¥¦§-¨52/17©ª-5¥49«4¬«§3®5;<<=5;<<<=
VWXPOYZ[P\TP Pc_`OPSd VWXPOYZ[P\TP Pc_`OPSd
]T\P\VYOU^YO AefbHg ]T\P\VYOU^YO AefbHg
_`V"
_`V"
lukqmlmnvjluwnqjwjtuqpnqunulwxtqxnixql
}¯~
¯zy{
~
z̄y{
sqpnouompixntuiwjmjtp
}¯~
¯zy{
~
z̄y{
lukqmlmnvjluwnqmpqjwjtuqpnqunulwxtqxnixql




°j±jtm²³uqmu




'RP
´
´

´
;<<=5:>A5>@NM>5AJGADH5?NFNGHg5?FHbNMfM5B?AEfM5GHDGDN¤5MNDG>Ng5FH5L@AN5?AHD@AMH5@?>@aH5LG5
FgGHDDAaADAMH5EbaDH5GDL@?agHD@N5GD>DLAMH5A?>F5GDL@?agHD@N5A¤AEDH5D>5L@A5?AHD@AM5@f?N¤5MNHD>5D>5EFGHI5JGK>DLAMN5
µUV_[Y[P_\TP"

;<<<=5:>A5FAJAMGF>DG>5AJGADH5?NFNGHg5?FHbNMfM5B?AEfM5GHDGDN¤5MNDG>Ng5FH5L@AN5?AHD@AMH5@?>@aH5LG5
GDL@?agHD@N5A¤AEDH5D>5L@A5?AHD@AM5@f?N¤5MNHD>5D>5EFGHI5JGK>DLAMN5HL@5aHgD>¡


->?@ABC5D>5
->?@ABC5D>5
EFGHI5»TQP\VYO` (XYSU\_YO` EFGHI5JGK>DLAMN5 (XYSU\_YO`
!!!"#$%$&&#*¶$+*#$%$&
OOPQRSTU
aEFG>b5M5
OOPQRSTU
aEFG>b5M5
«49710/8§·.«4.581¸1-4¹8.º5¥/89857/¨6¹5¢0/1«¬5 VWX
POYZ[P\TP Pc_`OPSd VWXPOYZ[P\TP Pc_`OPSd
#'&),!
]T\P\VYOU^YO AefbHg ]T\P\VYOU^YO AefbHg
_`V"
_`V"
¼tjwxnjk³tmpimpkvu½²pnul¾xuvqpnj±m²spqmpnix³xlmpn
lipkxwjtxntnoi³xoukln¿kx±xn¾wijqxnwiuq¾ul½mnqmpntxopqmuxn
¯|
|z̄}{
y
|z̄{
¾tjmÀnj±jtm²³lÁtÂnoi³xn³xnqmpnt³¿vrkqmun¾mrntuiwjmn
¿jk³mtxÀnkjkuwljtxÀn³u±p³omp³pÃnÄÅÅÅÅÆ
hijklmnquniuÀqluÀn±uqljtxÀ
y
zy{
|}
yz~{
Çuvpsqjm
}~
z|{
y
}z}{
lukqmlmnvjluwnqjwjtuqpnqunulwxtqxnixql
¯|
yz{

}z}{
Èi³xouklmn³qu³²p½nljqpqwiu½mnix³xlunlipkxwjtp¿jntn
oj¾³³p¿ÁvqxÀnluwp¿jimuÀnvjluwntnojk³muvpnqunluwp¿jimpn
~
¯z̄{
~}
~z{
ÉÊËÌÍ ÎÏÐÐÐÐÐÑ
4 65ÒÓ4Ô2 7Õ5 Ô5ÖÔÖ
|~
zy|{
}
|z{
hijklmnquniuÀqluÀn±uqljtxÀ
|~
zy|{
}
|z{
¼×ØÙnÈ×ÚÛÜ×
¯
yz}~{

}z}{
lukqmlmnvjluwnqjwjtuqpnqunulwxtqxnixql
¯
yz}~{

}z}{
;<<<<=58>5g>LNg>KDH5AJGHDGH5?NFNGHg5?HEN@AMNg5@?>@aH5LG5AFGAg5ÝÞÞß5M>?@ABG5JGK>DLAMH5J?a@@A5B?AEfM5GHDGDN¤5
EHAFN@fM5D>KHDABG5EbaDN¤5GDL@?agHD@fM5GD>DLAMN¤5G5DGHMNL@>DE>?NFAM>DN¤5GDL@?agHD@fM5A¤AEDN¤5@f?N¤5MNHD>5D>5
EFGHI5JGQP\VYO`µUV_[Y[P_\TPYXPZ_XP\VPcSµT_`WR»R`VUQQ»PSc"

;<<<<<=58>5FD>F5ADHD@?>5?NFN>5?HEN@AMHeA5@?>@aH5LG5AFGAg5ÝÞß5aEFG>ba5KA>@5M£a5E>DHeA5HgG@HD@>5M5>@NM>¤5AefbU"

12345678

àáâãäáà

5 175  2 512345678



!"#$%&%'()*(+,------.
[\]^_`abcd]e`f]gfhidbjefhek\`ficd\^]^b`d
l`mnkjlhojdld_jp]f]hoqme^frdb`khoj\c̀frdmjb`kd
stuvwxyz{|y}y~{ux{xzy|us{
5
\jabcde`d\`frneb`frd`ebjl^fr
`mhejfc
b`aecbcdmjb`kdejkjl`ehde`d̀bk^le^d\^ebn
b`aecbcdmjb`kdechejkjl`ehde`d̀bk^le^d
|}
jjlcg]`ec̀



123456706
/0123456706
/0123456706 /089
/0
1
2
34
5
6
70
6
:;<6
:;<6
89:;<6
CGHAMCDE 89:;<6 =>?@89
CGHAMCDE
ABCDED TOU89
ABCDED TOU89
=>?@ABCDE =>?@D@
:
0
K
6
L6
=>
?
@
AB
CDE

:0K6L6
?
FG
>
H

D@
?
FG
>
H

DD@?FG>H BNO@DCPQ@A>@ @VMED@GW DD@?FG>H BNO@DCPQ@A>@ @VMED@GW
IJK087:J06L6 R>A@ABCDHSC 3XYK;Z IJK087:J06L6 R>A@ABCDHSC 3XYK;Z
MEB#
MEB#
DMEB#
DMEB#











































60697096J37;7210¡61¢9¢J06L0£U23L;X36210J2U;6I:¡6¤39:3Z6¥¦§6U89:0KU6£3J026L6807;6L0£U:;6L60J2¢L0¨63XYK;Z

12345678

©ª«¬ª©

5 175  2 512345678



!"#$%&'()*%
;DH8?@=><=A876H=>D;>?@ABCD>@8569E6<>D
_6AH=A<
`abcdeb `cfdcghdijbd k2 h4 8lk2 mn
mnonp
`abcdeb `cfdcghdijbd k2 h4 8lk2 mn
mnonp
`abcdeb `cfdcghdijbd k2 h 5lk2 mn
mnonp
`abcdeb `cfdcghdijbd k2 h 5lk2 mn
mnonp
8?@=><=A876H=>D;>?@ABCD>@8569E6<>D
_B@BAD?
`abcdeb jbjc{}xag{e}wx{g`f|h1 85m
mmok p
`abcdeb jbjc{}xag{e}wx{g`f|h1m
mmok mp

=:
+,-./012341. ;>?"6<7
G6@H=A9;=
ABCD>@B (D567
56789:; 569@E6<>D
89:;
F6
qrstuv

`cfdcg

qrstuv

`cfdcg

qrstuv

`cfdcg

qrstuv

`cfdcg

v

jbjc{}

v

jbjc{}

7wcdaxyz{ax{
c|z|ed
xaf{}b|y|~a{w`
7wcdaxyz{ax{
c|z|ed
xaf{}b|y|~a{w`
7wcdaxyz{ax{
c|z|ed
xaf{}b|y|~a{w`
7wcdaxyz{ax{
c|z|ed
xaf{}b|y|~a{w`
5cdfa{
vrv
`cb{i{
xaf{}b|y|~a|
5cdfa{
vrv
`cb{i{
xaf{}b|y|~a|


I0J3KLM.
DAC;>8 UVK30.W2XYP0.
-J/,N/O,PQ. -J/,N/O,PQ. -KXN30VY.
?@ABC;D>; ?@ABC;D>; -J/,N/O,PQ.
-R4SR2TS,PQ -R4SR2TS,PQ -O03SKLPR

I0J3KLM.
6@H=A@D:
56789:;
nm

nmm

mnmn

nmm

mnmn

mnmn

nm

n

mnmn

n

mnmn

mnmn

nmm

nm

mnmn

nm

mnmn

mnmn

n

n

mnmn

n

mnmn

mnmn

n

n qvc``yz{w`v

n

mnnm

mnnm

n

n qvc``yz{w`v

n

mnnm

mnnm

12345678



DAC;>
AC;>
/0-0X0ZSKLPR. H8D
6>=>;=
[V,\0LSR2PR0]. ;>?@^ABCD
>@B
;>?@ABCD>@B
569E6<>DF6 569E6<>DF6

5 175  2 512345678



!"#$"%&$'$&()*+,-#%$
1PQRSTUV
\]^_`abcd^edfgdhigf^d^djk^fcldlmnfgop
48
q2
5
s]^tmnfigaujd
q2
v]^w`mgxmcjyf^e`zp^za{ald|zmgd}^xdh^b`}~dfy^xòagp^ba^abc}e}
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2040 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

2/4

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

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

3/4

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

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:25 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Z_àbcadace_
2311Z78 78Z6172[5}]^
defghibjca
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àbcadace_ 684^5 8y
5o«urooo¬ox ^_
76 ®¯°±¯²³´¯
cfedeghijbkca 725
7r^2
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DG@EM?eL4C=JGC@AF4DàCM¤4FCK?>`fGC?eL4FC=CK@LM¤4F4CFGLMK?=CD=>ME@L=CM¤4FCK?>`fGC?eL4@¤@DCM¤4?e>M¤4LMGC=4C=4
DEFGH4IFJ=CK@LM4GK?4D@D=?CF=4@>=E4?>=CK=F4?M`4I`MUTPPãORb!

:;;;;;<47=4EC=E4@CGC?>=4>MEM=4>GDM?@LGd@4?>=?`G4KF4@EF@f4àáâ4̀DEF=à4J@=?4L£̀4D=CGd@4GfF?GC?=4L4=?ML=¤4@deaGf¡
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ẁez|a{x{}`zv_
7vbc`wxyz`wz
b{y{dc
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2045 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:27 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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_`abcdèefgh`bifdekdhihjbdkfdbfb`iljdlmfnld`o
lioalfo kideijbfkmeihjbdkfnkfediliokfjgdkhfedjkihjbdebfmbkfekcefbf
nbde
1stuvwxysuz{|}~|sy
ekno hmhe
hhibak
IM



.89:;<=%>9?8@A>;B8C?D;%
VELGKJGWMOHN
.89:;<=%ELOMSRETMXOY
VELGKJGWMOHN
EFGHIJGKLMKFNEOEPFQRM XROELOMSRETMXOYEFGHIE EFGHIJGKLMKFNEOEPFQRM XROELOMSRETMXOYEFGHIE
SHMKTKFGU
BZ[?CZ%8\:ZB]B%B%:Z^'
SHMKTKFGU
BZ[?CZ%8\:ZB]B%B%:Z^'
pq
r
p
r

p
p
p
p

p
p
pr

p
p
p

p
p
p
pq
p
p
pr

p
r
r
q
p
p
p
q
p
p

pr
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
 
¡



12345678

¢£¤¥¦£¢

5 175  2 512345678



 !"#$% &'!() %*(+",)*','! +"*'(&!+ 
DEFGHIJKLMFNMKOG6JPGILEQRPG
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2050 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.

2/4

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

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:29 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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ỳZz

x mlcn



{ {Y85Y{14
##
##

@ABCDEFEJGHIJ @BGHIABEJSLMN?TE
>?@ABCDEFGHIJ >?
OPNQ?IRBEJ ?UAJE?GVBFWTHX#
1-9087-#5#=0:K# I?LMNH5#
=0:K#
``
`x
yz
a
^_
y_`z
x
`
`y_Zz

%/-.#:7;+,790#
;<7=;1=-#
`` mlcn
##

`_

_


y_z


_Z
ayaz
@ABCDEFEJGHIJ @BGHIABEJSLMN?TE
>?@ABCDEFGHIJ >?
OPNQ?IRBEJ ?UAJE?GVBFWTHX#
1-9087-#5#=0:K# I?LMNH5#
=0:K#



`
`_
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ỳaz



#
#
¡¢£#

12345678

¤¥¦§¨¥¤

5 175  2 512345678



EFGHIJKJOLMNO EGLMNFGJOXQRSDYJ
CDEFGHIJKLMNO CD
TUSVDNWGJO DZFOJDL[GK\YM]#
62>5=<2#:#B5?P# NDQRSM:#
B5?P#
l
l
l
mn
m
ompq
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@:̀ÀDA@][B[EC̀D:GH@[]DC`@=aC@<??:GH@][=^<[b̀;
-$d/60$4.05g.//6$5./0d6$
-$d/60efg%fd/fg66$(
-"./012$%0/3$456g66$(
-.53/$5g0g/.53/$5g0/0d4d6.565
WKSlonLPVlkMLMRURTKlTlLSLMNnloPUlTVTM
JB@:̀ÀDA@Zbc?<G@FAZE[;:GH
jLKPRTR{lQSUknSLKSlonLPVlkSmPLMRURTKlTMLVMNSkMoPUlTVTM
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2055 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:31 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Z_àbcadace_
4 7 12 Y[5]]]}^
defghibjca
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àbcadace_ 684^5 8{
xpvsmmwmz ^_
76 ®¯°±²°³®´µ°
cfedeghijbkca 725
7s^2

$423#?<@01<>5#
@A<B@6B2#

;<=1>2#

 |fca
##

##

$423#
?<@01<>5#
@A<B@6B2#

EFGHIJKJMNOPM EGNOPFGJMXQRSDYJ
CDEFGHIJK=@65# CD
TUSVDPWGJM DZFMJDN[GK\YO]#
62>5=<2#:#B5?L# PDQRSO:#
B5?L#
l
l
l

mn
opqr

mn
opqr
l
l
l
#
#
#

'@4A<6#
%24867<#
CDEFGHI
:5788# /4/=@6B/:26<2# 6/A<6262#

EFGHIJK /=@6B/:5#
CDEFGHIJK CD
:5=@65#62# +4XQR
=
@
65
#
SDYJ
;<=1>2# 62>5=<2#:# QRSOT 27B5:2
=#
><

2
6?
/:5
#
:#
B5?L#
GK\YO]#
B5?L#
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
nym
n
monqr
l
l
l
l
l
l
l
l
l
nym
n
monqr
wqq
wpq
mpor
wq
ym
y
mowr

ji_k

lyl

qor

m

ji_k

wlyl

or

m

w

wy

wn

mopr

ji_k

ylyl

or

m

n

ny

mm

opr

ji_k

qlml

or

m

mm

m

m

owr

ji_k

lpl

oyr

m

w

w

y

omr

ji_k

ll

or

m

m

mpn

m

qoqqr

ji_k

pll

or

m

m

m

m

or

12345678

5 175  2 512345678

¶·¸¸¹·¶



 !"#
$%&'
+,-./0#12345# 6/.7/#12345#
89:;<3;#
(&)*")(#
bcdecfcega 684`5 8n
5ZZ[\]]]]^]_ `a
76 opqrstuqvowxq
ehgfgijkldmec 725
7\`2
bcdecfcega 684`5 8n
5]Z[\]]]}_ `a
76 opqrstuqvowxq
ehgfgijkldmec 725
7\`2
bcdecfcega 684`5 8n
[\]]]}_ `a
76 opqrstuqvowxq
ehgfgijkldmec 725
7\`2
bcdecfcega 684`5 8n
5][\]]}~_ `a
76 opqrstuqvowxq
ehgfgijkldmec 725
7\`2
bcdecfcega 684`5 8n
]]~[\]]]_ `a
76 opqrstuqvowxq
ehgfgijkldmec 725
7\`2
`abcdecfcegafgijkldmec
`6`\n56z
bcdecfcega 8n24
1[\]^_ `a
fgijkldmec 84 \7`2n opqrstuqvowxq

`6`\n56z
bcdecfcega 8n24
]]^[\]]]^_ `a
fgijkldmec 84 \7`2n opqrstuqvowxq

n56z `2
`2 75 7`856` `abcdecfcega `6`\
8`7475481̀ ~ fgijkldmec 8n24
7`856`
84 \7`2n 75
8`747
[\}_

`6`\n56z `2
`2 75 7`856`
bcdecfcega 8n24
8`7475481̀ } `a
7`856`
fgijkldmec 84 \7`2n 75
[\~_
8`
747

n56z `2
`2 75 7`856` `abcdecfcega `6`\
8`7475481̀ } fgijkldmec 8n24
7`856`
84 \7`2n 75
8`747
[\^Z_

`6`\n56z `2
`2 75 7`856`
bcdecfcega 8n24
8`7475481̀ ]]Z `a
7`856`
fgijkldmec 84 \7`2n 75
8`747
[\_

59/#
##
##
##

=1/0#
>:<-.:?2#
<9:;<3;/#

EFGHILM ,C<3;,72#
(DEFGHILM (D
72C<32#3/# T1UOP
C
<
32
#
QDVL
K:C.?/# 3/?2C:/#7# OPQRS /4;27/
CW#
?:
J
/
3>
,72
#
7#
;2>N#
GMXVRY#
;2>N#

Z

]{]|

@<19:3#
B/1534:#
(DEFGHI
7245A5# ,A1,C<3;,7/3:/# 3,9:3/J3/#

lkyam

ZzZz

{|

]

lkyam

Zz]z

{|

]

]~

]}

]}

{|

lkyam

zz

{|

]







]{]|

lkyam

z]z

]{|

]







{~|

lkyam

~z]]z

{|

]

}

lkyam

zz

{}|

]

]

}

]Z

}
Z
]

]{~}|
}{~|
{|

lkyam

^z]]z

{|

]

]

^

^^

{]|

lkyam

z~z

{]|

]

]

]]

]

{|

lkyam

z}z

]{|

]





~

{}|

lkyam

z}z]

{|

]



]



]{]|

Zz]]z}
##
##

{|

]



Z^
#


#

]{]]|
#

lkyam
##

##

##

12345678



5 175  2 512345678



 !"#
$%&'()*+%',#-./0.1%+#
]8B?59357842<59@#>9B?7;=@9?8#
^2CZ239@#
`abcdecfcegafghijkdlec
kebflab ibifgnoepganhogqpkdc
r1s 85tuuvwvux
yzs {|}}~q|
kebflab ibifgnoepganhogqpkdc
r1s{tuuvwvux
yzs ux|}}~q|
`abcdecfcegaeogfghijkdlec
2ogekbkdlegellabcdec fceai
%>@<8B?59357842<59@#>9B?7;=@9?8#
^2CZ239@#
`abcdecfcegafghijkdlec
`abcdecfcegaeogfghijkdlec
2ogekbkdlegellabcdec fceai
kebflab kfdlfprljibl z2 r
4 8z2 umumym|}}~¡¢£|
kebflab kfdlfprljibl z2 r
4 8z2 umumym|}}~¡¢£|
kebflab kfdlfprljibl z2 r
5z2 umumym|}}~¡¢£|
kebflab kfdlfprljibl z2 r
5z2 umumym|}}~¡¢£|
&;=5¨#

(23456#789:;#
##

+=>?@9?#
A<8B?5<C5D#

%54<5#789:;#
##

##

HIJKLMNOP
2C@9?2<8#
HIJKLMNOP <8C@98#95# -7XRS
TIYO
C@98#95F8C>5#<# RSTUV
:?8<5CZ#
?8BQ#
F>W59B2<8#<# 5LP[Y
U\#
?8BQ#
_#
_#
_#
m
m
m

E756#B>@34>F8# $9B?7;=@9?#
@=>?@9?5#
G>C4F5#
F542<8#
A<8B?5<C8D#
##
##
##

}
}
}
`abcdecfcega }
} kjnal
fghijkdlec
}
r`85`r14
r r`85`r14 r5v̀v
}
}
}
`abcdecfcega }
} kjnal
}
fghijkdlec
r
r`85`r1
4
r r`85`r14 5v̀v
##

##

##

##

2ogekbkdlegel
labcdec fceai
2ogekbkdlegel
labcdec fceai
2ogekbkdlegel
labcdec fceai
2ogekbkdlegel
labcdec fceai
##

2ogpkbc¤¥c
2ogpkbc¤¥c
2ogpkbc¤¥c
2ogpkbc¤¥c
##

5`26`248`2 kjnal
7z5 `5v̀v
5`26`248`2 kjnal
7z5 `5v̀v
5`26`248`2 kjnal
7z5 `5v̀v
5`26`248`2 kjnal
7z5 `5v̀v
##
##

1enbfigeb
r1s124



m

m

m

1enbfigeb
r1s{124



m

m

m

m
m
_#
m
m
m
m
m
m
m
_#

m
m
_#
m
m
m{{
m¦
m
mw
mu
_#

m
m
_#
m
m
mxx
mu
mu
m¦
mw
_#

##
rljibl4 8
rljibl4 8
rljibl 5
rljibl 5
##

##

##

{w¦{

{§
u§

12345678

©ª««¬ª©

5 175  2 512345678



 !"#
$%&'$&()*+%,-(%./*0-%1./,*23)*)
-,+%$%&(4*.+256,*71-,.*+%1./,-/0/48(* <=>?@A#BCDEF#
+-*9)-:;)/73/,-(8#
YZ[\]^\_\^`Z^à_`bcde]f^\
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_`abcda iaibz|ẁfzd|vwzf_e{g1 l
llnj lo

<9
*+,-./01230- :=>!5;6
F5?G<@8:<
@ABC=?A 'C456
456789: 458?D5;=C
789:
E5
pqrstu

_becbf

pqrstu

_becbf

pqrstu

_becbf

pqrstu

_becbf

u

iaibz|

u

iaibz|

7vbc`wxyz`wz
b{y{dc
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe
(„sprawozdanie finansowe”):
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Subfunduszu
Investor PPK 2060 („Subfundusz”),
będącego wydzielonym subfunduszem
Investor PPK Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
zarządzanego przez Investors Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jego wyniku z operacji za okres
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;

 zostało sporządzone na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami
rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu, które zawiera:
 zestawienie lokat na dzień 31 grudnia
2020 r.;
 bilans na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
 rachunek wyniku z operacji;
 zestawienie zmian w aktywach netto, oraz
 noty objaśniające i informację dodatkową.

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

Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz
stosownie do postanowień ustawy z dn.
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego

rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Subfunduszu oraz
Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym
Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych
(w tym Międzynarodowymi Standardami
Niezależności) wydanym przez Radę
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla

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

Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które
mają zastosowanie do naszego badania
sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.

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

Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając
istotność i oceniając ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd
Towarzystwa dokonał subiektywnych osądów;
na przykład w odniesieniu do znaczących
szacunków księgowych, które wymagały
przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia
przyszłych zdarzeń, które z natury są
niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka
obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw
– rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na
stronniczość Zarządu Towarzystwa, która
stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ
przyjęty poziom istotności. Badanie

zaprojektowane zostało w celu uzyskania
racjonalnej pewności czy sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia. Zniekształcenia mogą
powstać na skutek oszustwa lub błędu.
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli
można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
ekonomiczne użytkowników podjęte na
podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu
ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym
ogólną istotność w odniesieniu do
sprawozdania finansowego jako całości. Progi
te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły
nam określenie zakresu naszego badania oraz
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także
ocenę wpływu zniekształceń, zarówno
indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie
finansowe jako całość.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego
sprawozdania finansowego, które przedstawia
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku z operacji Subfunduszu
zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem
Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną,
którą Zarząd Towarzystwa uważa za
niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd
Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Subfunduszu do kontynuowania

działalności, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie
zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać
prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej
pewności czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności,
ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,
jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte
na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
do przyszłej rentowności Subfunduszu ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia
jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie
lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
 identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż
tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy,
fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
 uzyskujemy zrozumienie kontroli
wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są
odpowiednie w danych okolicznościach, ale
nie w celu wyrażenia opinii na temat

skuteczności kontroli wewnętrznej
Towarzystwa;
 oceniamy odpowiedniość zastosowanych
zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz
powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Towarzystwa;
 wyciągamy wniosek na temat
odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Towarzystwa zasady kontynuacji
działalności Subfunduszu jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, które mogą
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Subfunduszu do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
są oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Subfundusz zaprzestanie
kontynuacji działalności;
 oceniamy ogólną prezentację, strukturę
i zawartość sprawozdania finansowego,
w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie
finansowe przedstawia będące ich
podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu
odnośnie, między innymi, do planowanego
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz
znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich
znaczących słabości kontroli wewnętrznej,
które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji
ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych
przepisach.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie
w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Subfundusz jest zgodny
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi określonymi w odrębnych
przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za
odrębne przepisy rozumiemy Ustawę z dnia
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95,
z późn. zm.).

Celem badania sprawozdania finansowego nie
jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiązujących regulacji ostrożnościowych
określonych w odrębnych przepisach
wymienionych powyżej i opinii takiej nie
formułujemy.
W oparciu o wykonaną przez nas pracę
informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
przypadków niezgodności Subfunduszu
z obowiązującymi regulacjami
ostrożnościowymi, określonymi w przepisach
wymienionych powyżej, które miałyby istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego
biegłego rewidenta, jest Tomasz Orłowski.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Tomasz Orłowski
Data: 2021.04.13 22:44:15 CEST
Tomasz Orłowski
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 12045
Warszawa, 13 kwietnia 2021 r.
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Z_àbcadace_
18757 678 Y[5]~]^
defghibjca
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Z_àbcadace_
]]1656 1755YZY[\]]65]^
defghibjca
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Z_àbcadace_
Z\Z2754[4Z\]]]]^
defghibjca
Z_àbcadace_
54831427|12Y[ 5~] ]]^
defghibjca

4-,5-#/0123#
klmnopqrprlmstuq
upsvwxylwuzy{q
| |Z85Z|14
klmnopqrprlmstuq
upsvwxylwuzy{q
| |Z85Z|14
2Z5Z25
[\7Z\54\46
Z8 46^
2Z5Z25
[\7Z\54\46
Z8 46^
2Z5Z25
[\7Z\54\46
Z8 46^
2Z5Z25
[\7Z\54\46
Z8 46^
24| 78 567
4Z2412Y
2Z5Z25
[\7Z\54\46
Z8 46^
2544 87246
4 87246
Z 5648Z
24| 78 567
4Z2412Y
24| 78 567
4Z2412Y
klmnopqrprlmstuq
upsvwxylwuzy{q
| |Z85Z|14
klmnopqrprlmstuq
upsvwxylwuzy{q
| |Z85Z|14
klmnopqrprlmstuq
upsvwxylwuzy{q
| |Z85Z|14
2Z5Z25
[\7Z\54\46
Z8 46^
24| 78 567
4Z2412Y
468Z
24| 78 567
4Z2412Y

678,9-#

%/-.#:7;+,790#
;<7=;1=-#
}~ ih_j

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


}

 ih_j





]

 5j̀caeciice

}



}

] 5j̀caeciice

]

]

]]

] 5j̀caeciice

~



}

 5j̀caeciice
 5j̀caeciice
]~ 5j̀caeciice



]



]

]

]~

 ihjcj
 5j̀caeciice
} 5j̀caeciice
} ih_j












]

}

]] ih_j





]

] ih_j



]



] 5j̀caeciice
~ 5j̀caeciice
]} 2ea
 5j̀caeciice




}

]
}



]


]

12345678



5 175  2 512345678



 !"#
$%&'(#
Y186 Z[2Z 7[5 Z\7[12]5^Z^
_[Y86 [`a
 78]Z2\Z547_ 5\a
Z Z[\7[12]512^_5`a
Z648 1[[Z812^_5a
Z[ \Z4612^[Z55_5` `a
5Z[45 784^7 12^_5`[a
Z5648Z812^_5`a
315Z12^_ 5a
42648Z185^Z^_[42648`a
Z3Z24 1874314512^
_5``a
5\7 112^_Z[`a
Y4[[5 Z8]7 7 _5`a
4[72 \Z8 Z5^Z^_[[2 \a
6\4Y1[[1Z 57 Z214512^
_5`a
127 7[5 Z5^Z^_[12 [a
Z8Z6\72 4687[4 78 78Z6172
_5Za
5 [ 2 12^_5`a
5\[ 48]48[6_Z2`a
[ [ [4 72Z6\[461Z12^_5a

)*+,-.#/0123#
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd
Zbcdefdgdfhb
ghijklemfd

4-,5-#/0123#
nopqrstusuopvwxt
xsvyz{|ozx}|~t
Y YZ85ZY14
24Y 78 567
4\Z2]412^
2Z5Z2]5
_][7Z[54[46
Z8 46a
24Y 78 567
4\Z2]412^
2Z5Z2]5
_][7Z[54[46
Z8 46a
24Y 78 567
4\Z2]412^
24Y 78 567
4\Z2]412^
24Y 78 567
4\Z2]412^
nopqrstusuopvwxt
xsvyz{|ozx}|~t
Y YZ85ZY14
2Z5Z2]5
_][7Z[54[46
Z8 46a
24Y 78 567
4\Z2]412^
24Y 78 567
4\Z2]412^
nopqrstusuopvwxt
xsvyz{|ozx}|~t
Y YZ85ZY14
24Y 78 567
4\Z2]412^
nopqrstusuopvwxt
xsvyz{|ozx}|~t
Y YZ85ZY14
24Y 78 567
4\Z2]412^
2Z5Z2]5
_][7Z[54[46
Z8 46a
24Y 78 567
4\Z2]412^
2Z5Z2]5
_][7Z[54[46
Z8 46a

678,9-#

%/-.#:7;+,790#
;<7=;1=-#
 lkbm
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
 lkbm

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







`





`

`

`










 5cmfdhfllfh
 mfmm
 5cmfdhfllfh
` lkbm
` 5cmfdhfllfh
 lkbm
 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh
` 5cmfdhfllfh
 5cmfdhfllfh

`










12345678














5 175  2 512345678














 !"#
$%&'(#
8Y 1Z12[\]5Z^_`a`b
812r[4268Ysx12[\]5Zz8Zb
6425o Y84rYq455\Y\]s65orqab

)*+,-.#/0123#
Ycdefgehegic
hijklmfnge
Ycdefgehegic
hijklmfnge
Ycdefgehegic
hijklmfnge
Ycdefgehegic
87 12[\[sY55Y]5ZZ^`_8a_b
hijklmfnge
~Y4q72461[5[78 78Y6172
Ycdefgehegic
]5`^`a_b
hijklmfnge
defgehegic
Y25Y5[16|57 6~482]5`z^aZ_b Yc
hijklmfnge
Ycdefgehegic
qY6[~r87 x12[\]5^ZZsaZb
hijklmfnge
Ycdefgehegic
Yss4r87\4 5\Y\]s _Z_zZb
hijklmfnge
Ycdefgehegic
47r8457 8[45x12[\]5zZ^ aab
hijklmfnge
defgehegic
4s767212648Y[6134x12[\] 5Za`{ab Yc
hijklmfnge
defgehegic
[ r87 5\Y\5481YY]s [ r8ab Yc
hijklmfnge
2igmdmfngignncdefge hegck
5kn
 !"#
)$$##$%&'#
Ycdefgehegicgihijklmfnge
Ycdefgehegichijklmfnge
[ r87 5\Y\ Y5481Y
]s [ r8_b
2igmdmfngignncdefge hegck
3<-#

)*+,-.#/0123#
Ycdefgehegic
hijklmfnge
##

4-,5-#/0123#
2Y5Yop2q5
]rs7YsqY8 46b
24{ |78 567[
4}[~Y2r4x12[\


{ {Y85Y{14
2Y5Yop2r5
]rs7Ys54s4[6
qY8 46b
24{ |78 567[
4}[~Y2r4x12[\
24{ |78 567[
4}[~Y2r4x12[\
2Y5Yop2r5
]rs7Ys54s4[6
qY8 46b


{ {Y85Y{14
24{ |78 567[
4}[~Y2r4x12[\
2Y5Yop2r5
]rs7Ys54s4[6
qY8 46b


{ {Y85Y{14

678,9-#

4-,5-#/0123#

678,9-#



{ {Y85Y{14
##
##

%/-.#:7;+,790#
;<7=;1=-#
a_ 5dngetiugmvwmgi
` 5dngetiugmvwmgi
^ mlcn

@ABCDEFEJGHIJ @BGHIABEJSLMN?TE
>?@ABCDEFGHIJ >?
OPNQ?IRBEJ ?UAJE?GVBFWTHX#
1-9087-#5#=0:K# I?LMNH5#
=0:K#
_
`
x̀_y
`

x^y
aa
a`
ax_y

_ 5dngetiugmvwmgi
Z 5dngetiugmvwmgi
` 5dngetiugmvwmgi
` 5dngetiugmvwmgi

_
_
_


`
_
_


x_Zy
x_ay
x_y
xy

`aZ skcikhj
_ 5dngetiugmvwmgi
^ 5dngetiugmvwmgi


a


_^
a
_

_x̀zy
xy
xzy

` mlcn



^Z

_

a

xzy

^xay

%/-.#:7;+,790#
;<7=;1=-#
Z mlcn
##

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



a

xay
a

xay



#
#
¡¢£#

12345678

¤¥¦§¨¥¤

5 175  2 512345678



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

921:2#45678#
24v x78 567y
4zyr^2q4n12y{
##

 !"#

./0123#45678# 921:2#45678#
*A<B@6B#
C"C#
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mnopqrstpuvwxvupumrqyz ][=jYW{g_`=TUVWX=XZV[\T]^[\_]`|
2 3456789:;<=6=>49:>?:@:A=>B97><439:AI=;9M3<=49LC?N3H@=N6=B43E=F3D94L6K@8I=9=
43<EK>GDJB4364@:A=K=;<B46LCM6K@8=LN79K6>B943E=LEF5E4BEL>E
NT=][UT}_]WbYc=TUVWXc=XZV[\T]^[\_]WkT=bYW=\`XhgZYè=h[UYW=]^[V]WbY[I=Uh~VW=\`a[k[èj`=cdf_Y[=\=
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