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Warszawa dnia 21 czerwca 2021 roku 


 


 


 


Suplement nr 3  


z dnia 16 czerwca 2021 roku  


do Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 1 i 6-18  


Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  


zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 marca 2021 roku 


(„Prospekt”) 


 
 
Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 


Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku  


z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 


Dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 


r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 


oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 „Ustawa o Ofercie”).  


Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 czerwca 2021 roku.  


Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.  


Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 26 marca 2021 roku na stronie 


internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl. 


Niniejszy suplement został sporządzony w związku z przekazaniem w dniu 16 czerwca 2021 roku Komisji 


Nadzoru Finansowego raportu rocznego Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


(„Towarzystwo”) zawierającego roczne sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2020 wraz z opinią z 


badania. 


W związku z powyższym, na podstawie Suplementu nr 3 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:  


1. W punkcie 11 Prospektu – „Informacje finansowe Towarzystwa”, w punkcie 11.1. „Historyczne 


informacje finansowe” (str. 83 Prospektu) przed akapitem pierwszym dodaje się nowy akapit o 


następującej treści: 


 


„Historyczne informacje finansowe Towarzystwa za okres kończący się 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią 


biegłego rewidenta oraz raportem z badania sprawozdania Towarzystwa zostały zamieszczone w pkt 14.8. 


Prospektu.” 


 
2. W punkcie 13.7. Prospektu – „Dostępne dokumenty” (str. 105 Prospektu) po lit. e) dodaje się lit. f) o 


następującej treści: 
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„f) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2020.” 


 


3. Po punkcie 14.7. „Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2017 wraz z opinią z badania” (str. 248-


305 Prospektu) dodaje się pkt 14.8. „Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2020 wraz z opinią 


z badania”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego suplementu. 


 


Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 


Zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego 


zapisu przysługuje wyłącznie tym inwestorom, którzy złożyli zapis przed publikacją niniejszego suplementu, 


wyłącznie w przypadku, gdy papiery wartościowe nie zostały jeszcze dostarczone tym inwestorom.  


Na mocy art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie inwestorom, którzy 


wyrazili już zgodę na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu przed publikacją suplementu, przysługuje 


prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni roboczych po publikacji 


suplementu, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały 


zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych (rozumianym jako 


ich przydział), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 


Inwestorzy mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia w podmiocie, 


który przyjął od danego inwestora zapis na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu. W tym celu Inwestor powinien 


skontaktować się z pracownikami podmiotu, który przyjął od danego inwestora zapis na Certyfikaty Inwestycyjne 


Funduszu, aby ustalić tryb, formę i termin złożenia ww. oświadczenia.  


Towarzystwo informuje, że w związku z odstąpieniem od przeprowadzenia emisji Certyfikatów serii 9 zgodnie 


z komunikatem aktualizującym nr 4 z dnia 26 maja 2021 roku do Prospektu, nie ma zastosowania  


art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie.  


 


 


  


 


Załącznik nr 1: 


sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2020 wraz z opinią z badania: 


 


 


 








Noble Funds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.


31.12.2020
Sprawozdanie finansowe za okres


do01.01.2020od







WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.    Dane jednostki


Nazwa:


Siedziba:


Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C/, 00-843 Warszawa


Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:


6630Z


Numer identyfikacji podatkowej:
NIP:  1080001923 


KRS:  0000256540 
Numer we właściwym rejestrze sądowym:


2.    Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy


3.    Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020


Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.    Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne


Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę.


5.    Założenie kontynuowania działalności gospodarczej


Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.


Nie dotyczy.
6.    Informacje o połączeniu spółek


7.    Polityka rachunkowości
Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Wartości niematerialne i prawne


Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują  
one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami.  
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu  
wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub  
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości  
niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich  
ekonomicznej użyteczności. 
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony, czy nieokreślony. Wartości  
niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz  
poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich  
wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są  
weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie  
użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego  
składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i  
traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o  
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ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada  
funkcji danego składnika wartości niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane są corocznie  
poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie  
ośrodka wypracowującego środki pieniężne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się  
co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. Okresy użytkowania są także  
poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku okresu  
sprawozdawczego.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka nie posiadała wartości 
niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.


Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia się  
następująco:
                                            Oprogramowanie komputerowe             Inne wartości niematerialne  
Okresy użytkowania                          2-10 lat                                                     2-10 lat 


Wykorzystana metoda                  metodą liniową                                       metodą liniową 
amortyzacji                               


Wewnętrznie wytworzone                  wewnętrznie                                              nabyte
lub nabyte                                       wytworzone/ nabyte


Weryfikacja pod kątem 
utraty wartości /   badanie                     "Coroczna ocena czy wystąpiły przesłanki 
wartości odzyskiwalnej                            świadczące o wystąpieniu utraty wartości."  


Na inne wartości niematerialne składają się przede wszystkim licencje i prawa autorskie.      
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy  
pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w  
zysku lub stracie w momencie ich usunięcia z bilansu.


Rzeczowe aktywa trwałe


Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o  
umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków  
trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i  
przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również  
koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria  
rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty  
konserwacji i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia.  
Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej  
wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową  
są również koszty generalnych remontów. 


Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów,  
wynoszący:     


Typ                                                           Okres   
Inwestycje w obiektach obcych              2-10 lat   
Maszyny i urządzenia techniczne            3 lata   
Środki transportu                                    5 lat    
Inne środki trwałe                                   5-7 lat   
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Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w  
przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania  
takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z  
bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością  
bilansową danej pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane  
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.  
Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka  
trwałego do używania. 
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, i w razie  
konieczności – koryguje, z efektem od początku właśnie zakończonego roku obrotowego. 
Każdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej rzeczowych  
aktywów trwałych, jeżeli są spełnione kryteria ujmowania.  


Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych


Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła  
nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie  
zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata  
wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka  
wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada  
wartości godziwej tego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, pomniejszonej  
o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość tę ustala się  
dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów  
pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy  
aktywów. 
Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata  
wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości  
użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy  
zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która odzwierciedla  
bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika  
aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w działalności  
kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w  
przypadku którego stwierdzono utratę wartości.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący  
z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika  
aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Spółka szacuje  
wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości  
ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła  
zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika  
aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego  
wartości odzyskiwalnej.
Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona  
(po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty  
wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty  
wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu aktualizującego,  
w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który  
pozwala w ciągu pozostałego okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego  
odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  
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Instrumenty finansowe


Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny  
nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości  
początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych  
pod datą zawarcia transakcji.


Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w  
następujący sposób:


              Kategoria                                                 Sposób wyceny   


1. Aktywa  finansowe utrzymywane   Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)     
do terminu wymagalności                ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej    


2. Pożyczki udzielone                       Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)   
i należności własne                          ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności
                                                          o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy  
                                                          procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty  


3. Aktywa finansowe przeznaczone  Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny   
do obrotu                                         są ujmowane w rachunku zysków i strat   


4. Aktywa finansowe dostępne        Według wartości godziwej, a wycenę z tytułu aktualizacji wyceny    
do sprzedaży                                    są ujmowane w rachunku zysków i strat   


Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.  
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty  
wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania  
finansowe są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy  
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana  
jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest  
notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej  
podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych z danego składnika  
aktywów lub zobowiązań finansowych.


Trwała utrata wartości aktywów finansowych     


Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę  
wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną  
możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty  
wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów  
finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę  
między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania  
kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych  
oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka  
stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych  
składników aktywów finansowych,     
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2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia  
składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą  
dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów  
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy  
procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.       
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów  
wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych  
przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do  
podobnych instrumentów finansowych.     


Leasing – Spółka jako leasingobiorca


Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki  
wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień  
rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego  
stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty  
leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu  
w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty  
finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego.       
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch  
okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.      
Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie  
pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty  
leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w wyniku finansowym metodą liniową  
przez okres trwania leasingu.     


Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności


Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z  
uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy  
ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. Odpisy z tytułu utraty wartości  
należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane w zysku lub stracie w momencie stwierdzenia  
nieściągalności należności.      
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez  
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy  
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w  
czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku  
z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.      
Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych należności, z wyjątkiem należności z tytułu  
podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.      


Transakcje w walucie obcej


Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu  
kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.      
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach  
innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na  
koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank  
Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)  
finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości  
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aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w  
walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne  
ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania  
wyceny do wartości godziwej.     


Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:      


              31 grudnia 2020     31 grudnia 2019  
USD              3,7584                   3,7977  
EUR              4,6148                    4,2585  


Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych


Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w  
kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.      
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z  
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.      


Rozliczenia międzyokresowe


W celu przypisania kosztów do okresów sprawozdawczych, których one dotyczą, Spółka dokonuje czynnych  
i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe odnoszą się do  
kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych. Klasyfikacja poszczególnych rodzajów rozliczeń 
międzyokresowych czynnych, została zaprezentowana w nocie 9.      
W biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów uwzględnione są koszty bieżącego okresu, których  
jeszcze nie poniesiono oraz rezerwy na zobowiązania, które Spółka ustala w oparciu o wiarygodne szacunki  
przyszłych wydatków związanych z bieżącą działalnością Spółki, których okres wymagalności lub kwota są  
niepewnie,  zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów oraz rezerwy, które mają w pełni  pokryć przyszłe  
zobowiązania wobec pracowników,  m.in. z tytułu premii, nagród jubileuszowych. Jako rozliczenia  
międzyokresowe bierne ujmowane są również niezafakturowane koszty prowizji dla dystrybutorów Spółki,  
których okres wymagalności lub kwota są niepewne i dotyczą  zarachowanych szacunkowych przychodów.  


Prezentowane są tutaj m.in. rezerwy na koszty, rezerwy na premie.


Kapitał własny


Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi  
ustawami oraz statutem. Na kapitały własne składają się: kapitał podstawowy, zyski zatrzymane  
(niepodzielony wynik finansowy) oraz pozostałe kapitały.      


Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej, zgodnie ze statutem oraz wpisem do  
rejestru handlowego.     


Zyski zatrzymane (niepodzielony wynik finansowy)
Zyski zatrzymane tworzone są z wyniku finansowego roku bieżącego oraz wyników finansowych z lat  
ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na kapitał zapasowy lub rozdystrybuowane do akcjonariuszy.      


Pozostałe kapitały
Na pozostałe kapitały składa się:
- kapitał zapasowy, który pochodzi z przeniesienia zysków wypracowanych w poprzednich okresach  
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sprawozdawczych;
- kapitał wynikający z połączenia, który obejmuje rozliczenie kapitału Spółek metodą łączenia udziałów.   


Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania


Zobowiązania – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o  
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów  
jednostki.
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.      
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania  
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii  
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy.      
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości  
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji  
sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub  
przychody finansowe.     
Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku żadne zobowiązania finansowe nie 
zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.      
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez  
wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy  
procentowej.     
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z  
tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone 
poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są  
w kwocie wymagającej zapłaty.     


Prezentowane są tutaj m.in. zobowiązania  z tytułów dostaw i usług, z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń.      


Rezerwy


Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo  
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku  
spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego  
oszacowania kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną  
zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny  
składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi.  
Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie  
zwroty.     
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez  
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy  
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w  
czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda  
polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty  
finansowe.     


Prezentujemy tutaj m.in. rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, rezerwę na podatek odroczony  
oraz rezerwy na otrzymane kary.     


Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
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W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego  
wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty  
transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych  
do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu  
efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zyski lub straty  
z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.


Podatek dochodowy


Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego za okres bieżący i okresy poprzednie  
wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających  
zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych,  
które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.       


Podatek odroczony
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich  
różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a  
ich wartością bilansową wykazaną w śródrocznym sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic  
przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji  
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej  
połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na  
dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych  
wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach  
współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli i  
gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną  
odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do  
wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na  
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do  
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego  
podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie  
stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy  
brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub  
stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,  
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie  
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
- z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia  
wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie  
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik  
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
- w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub  
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 
odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora lub gdy prawdopodobne jest, iż w dającej  
się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.   
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na  
każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne  
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osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania  
składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego  
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa  
rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane 
oddzielnie.


Podatek od towarów i usług


Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i  
usług, z wyjątkiem:
• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów i usług nie jest możliwy do odzyskania  
od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika  
aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz
• należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.
Kwota podatku od towarów i usług należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako część zobowiązań. Podatek od towarów i usług jest płacony w  
stawce 23% od usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami papierów wartościowych.      
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń 
związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak  
odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które  
mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice  
w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami  
państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.       
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być  
przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie  
dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi  
odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej  
dojrzałym systemie podatkowym.     
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w  
przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.       


Trwała utrata wartości aktywów finansowych


Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty  
wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Jeżeli takie przesłanki istnieją,  
Spółka ustala kwoty odpisów z tytułu utraty wartości. Strata z tytułu utraty wartości jest ponoszona, gdy  
istnieją obiektywne dowody utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po  
początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe  
przepływy pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych,  
których wiarygodne oszacowanie jest możliwe.      
Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości udzielonych  
pożyczek i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z  
tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a  
wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z  
tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem  
pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu).  
Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę  
straty ujmuje się jako pozostały koszt operacyjny w rachunku zysków i strat.      
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Ustalenia wyniku finansowego:


Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników  
aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów  
finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją  
obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych,  
niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Spółka włącza ten składnik do grupy aktywów  
finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości.  
Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z  
tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę  
przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości.      
Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w  
obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis  
odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w zysku lub  
stracie w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego  
zamortyzowanego kosztu.     
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu  
kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można  
wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez  
dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala  
się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą  
oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej  
stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.      


Uznawanie przychodów


Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą,  
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.      


Sprzedaż towarów i usług


Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą,  
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.      
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści  
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny  
sposób. Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej po 
pomniejszeniu o wszelkie korekty i rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria  
przedstawione poniżej. 


Przychody Spółki ze sprzedaży usług w ramach statutowej działalności pochodzą z następujących źródeł:      
- opłata za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi   – opłata za zarządzanie pobierana przez Spółkę od 
wartości netto zarządzanych aktywów funduszy lub w stałej wysokości, pobierana  okresach miesięcznych  
lub kwartalnych pomniejszona o wynagrodzenie należne istotnym uczestnikom funduszu (np.  
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Sporządzenia sprawozdania finansowego:


ubezpieczyciele) (tzw. kick-back). Podstawą ujęcia opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi są  
statuty funduszy i umowy z uczestnikami;     
- zmienna opłata za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi – opłata za zarządzanie pobierana przez 
Spółkę w zależności od osiągniętych przez fundusze wyników inwestycyjnych w porównaniu z ustalonym  
dla danego funduszu benchmarkiem. Opłata pobierana jest w okresach kwartalnych lub rocznych.        
- opłata manipulacyjna – opłata należna Spółce od nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa funduszy  
inwestycyjnych otwartych bądź emisji lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych  
zamkniętych.      
- przychody z tytułu zarządzania portfelami inwestycyjnymi, w skład których wchodzi jeden lub większa  
liczba instrumentów finansowych – stałe oraz zmienne opłaty pobierane przez Spółkę w zależności od 
wartości aktywów netto zarządzanych portfeli (opłata zmienna jest ustalana w oparciu o dane kwartalne lub  
roczne w zależności od przekroczenia benchmarków ustalonych dla odpowiednich portfeli). Opłata  
pobierana jest w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych;      
- przychody z tytułu doradztwa – opłata stała pobierana jest w okresach miesięcznych, bez względu na  
wartość aktywów. Opłata zmienna uzależniona od przyrostu zarządzanych aktywów i pobierana jest w  
okresach kwartalnych.     


Kosztami sprzedaży w Spółce są przede wszystkim koszty dystrybucji,  tj. koszty prowizji poniesione na  
rzecz dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych. Koszty te ujmowane są w  
księgach w kosztach działalności operacyjnej, na podstawie otrzymanych faktur lub w przypadku ich braku  
w formie rezerwy na koszty.      


Odsetki


Do przychodów finansowych Spółka zalicza przede wszystkim otrzymane i naliczone przychody z tytułu  
odsetek od lokat bankowych oraz efekt wyceny jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. W  
kosztach finansowych Spółka ujmuje głównie zapłacone i naliczone koszty z tytułu odsetek od zobowiązań  
oraz koszty opłat leasingowych, w części umożliwiającej uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do  
spłaty zobowiązania.     


Dywidendy


Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie  
Akcjonariuszy Spółki, w którą jednostka zainwestowała, na podstawie uchwały o podziale zysku, chyba że w  
uchwale określono inny dzień ustalenia prawa do dywidendy.      


Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS


Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20  
pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień 31 grudnia 2020 zatrudnienie w Spółce osiągnęło  
wyżej wymieniony poziom. Na podstawie art. 3.B oraz art. 4 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994, nr 43, poz. 163 z późn. zm.) w Towarzystwie nie tworzy się 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.     


Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 – dalej „UoR”).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, za wyjątkiem 
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Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:


instrumentów finansowych, wycenianych do wartości godziwej.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów  
pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.  


Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są  
spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za okres kończący  
się 31 grudnia 2019 roku.


8.    Dodatkowe informacje uszczegóławiające


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


INFORMACJE OGÓLNE
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Spółka”, „Noble Funds TFI S.A.”, „NF  
TFI S.A.”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 13 kwietnia 2006 roku. Spółka jest wpisana do  
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000256540. Spółce nadano numer statystyczny REGON 
140546970. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.  


Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Spółka w dniu 16 października 2006 roku uzyskała zezwolenie od  
Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”)  na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy  
inwestycyjnych, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwo w  
zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów  
wartościowych, a także na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi,  
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (tzw. asset management).  
Spółka w dniu 19 sierpnia 2008 roku otrzymała ponadto zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego na 
doradztwo inwestycyjne.      


Na dzień 31.12.2020 Spółka zarządzała aktywami następujących podmiotów::      
a) funduszu Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 8 wydzielonymi subfunduszami:      
   • Subfundusz Noble Fund Konserwatywny (działający do dnia: 31 lipca 2019 pod nazwą Oszczędnościowy,  
17 stycznia 2019 pod nazwą Pieniężny),
   • Subfundusz Noble Fund Emerytalny (działający do dnia 7 kwietnia 2020 roku pod nazwą Mieszany),
   • Subfundusz Noble Fund Akcji Polskich (działający do dnia 7 kwietnia 2020 roku pod nazwą Akcji),
   • Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek,
   • Subfundusz Noble Fund Stabilny (działający do dnia 7 kwietnia 2020 roku pod nazwą Stabilnego  
Wzrostu Plus),
   • Subfundusz Noble Fund Akcji Europejskich  (działający do dnia 7 kwietnia 2020 roku pod nazwą 
Timingowy),
   • Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich  (działający do dnia 7 kwietnia 2020 roku pod nazwą  
Global Return),
   • Subfundusz Noble Fund Obligacji,   
b)  funduszu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 2 wydzielonymi subfunduszami:      
   • Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych (dawniej Noble Fund Africa and Frontier),
   • Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych.    
c) funduszu Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
d) funduszu Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
e) funduszu Noble Fund Akumulacji Kapitału Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
f) funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający do dnia 13 lutego  
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2019 roku pod nazwą Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty),
g) funduszu Noble Fund Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji;
h) funduszu Noble Fund Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
i) funduszu Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
j) funduszu Noble Fund Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
k) funduszu Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
l) funduszu Green Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji,
m) funduszu Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
n) funduszu easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
o) funduszu Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz  
Inwestycyjny Zamknięty,
p) funduszu Open Finance Wierzytelności  Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny  
Zamknięty 
w likwidacji,
q) klientów, w ramach zarządzania portfelem papierów wartościowych,
r) klientów, w ramach doradztwa inwestycyjnego. "      


W roku 2020 na podstawie postanowienia Sądu wykreślono z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych  
następujące fundusze:
30 września fundusz Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
30 września fundusz Open Finance Global Health Selection Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
16 listopada Subfundusz Open Finance Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjnych Otwarty; Subfundusz  
Open Finance                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Subfundusz Aktywnych Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
10 grudnia Subfundusz Open Finance Konserwatywny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;
17 grudnia Subfunduszu Open Finance Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty.


Ponadto, dnia 18 grudnia 2020 roku został postawiony w stan likwidacji fundusz Open Finance Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym jednym subfunduszem Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek  
Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W związku z tym, z dniem 18 grudnia 2020 Noble Funds Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przestało być organem zarządzającym i reprezentującym fundusz, a funkcje  
te przejął likwidator, którym został depozytariusz mBank S.A.


Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:
- 26 stycznia 2021 roku został postawiony w stan likwidacji fundusz Noble Fund Private Equity w likwidacji


Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, Getin Noble Bank S.A. jest w posiadaniu  
36,39% ogólnej liczby akcji Noble Funds TFI S.A. Getin Noble Bank SA. poprzez jednostkę stowarzyszoną z  
grupy jaką jest Open Finance S.A., w której bezpośrednio ma udziały w wysokości 42,91%,  daje jej  
pośrednio dodatkową kontrolę nad akcjami Noble Funds TFI S.A. Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 
sporządzenia niniejszego sprawozdana finansowego, Getin Noble Bank S.A. poprzez bezpośrednie, jak i  
pośrednie udziały w Noble Funds TFI S.A., ma wyłącznie znaczący wpływ na działalność Noble Funds TFI  
S.A. Jednostką dominującą wobec Noble Funds TFI S.A. jest Pan dr Leszek Czarnecki, posiadający na dzień  
31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, poprzez 
podmioty zależne (tj. Getin Noble Bank S.A. oraz Open Finance S.A.), pośrednią kontrolę nad 72,70% 
ogólnej liczby akcji Noble Funds TFI S.A.     


W dniu 24 lipca 2020 roku Towarzystwo, działając na podstawie art. 208zzk. ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  
(Dz.U.2020, poz. 95, dalej „Ustawa”) poinformowało na swojej stronie internetowej o zamiarze połączenia  
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych  
(„Fundusz Przejmujący”) z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz  
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz Przejmowany”). Połączenie funduszy nastąpiło,  
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stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) Ustawy, poprzez przeniesienie majątku Funduszu  
Przejmowanego do Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego  
certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego serii C i D w zamian za certyfikaty inwestycyjne  
Funduszu Przejmowanego serii A i B. W wyniku połączenia, z dniem połączenia, tj. z dniem wykreślenia  
Funduszu Przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych,  które nastąpiło 23 października 2020 r.  
uczestnicy Funduszu Przejmowanego stali się uczestnikami Funduszu Przejmującego. Połączenie Funduszy  
miało miejsce w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Inwestorów Funduszu Przejmowanego oraz  
Zgromadzenia Inwestorów Funduszu Przejmującego, z dnia 24 sierpnia 2020 r.      


Zarząd Spółki


W skład Zarządu Noble Funds TFI S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego wchodzili:     


Mariusz Staniszewski  - Prezes Zarządu
Paweł Homiński - Członek Zarządu
Sylwia Magott - Członek Zarządu


Nie było zmian w składzie Zarządu w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku oraz do  
dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.
Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.     


Rada Nadzorcza Spółki


W skład Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodzili:     


Wojciech Tomasik - Przewodniczący Rady Nadzorczej    
Artur Klimczak  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   
Ewaryst Zagajewski - Członek Rady Nadzorczej   
Joanna Tomicka-Zawora - Członek Rady Nadzorczej   
Michał Matusewicz - Członek Rady Nadzorczej.   


W dniu 12 października 2020 roku powołano na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha 
Tomasika. Z dniem 4 września 2020 roku z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zrezygnował Pan  
Tomasz Misiak.     


ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy  od końca  okresu  
sprawozdawczego,  tj. od  dnia 31 grudnia 2020 roku.


Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zostało zatwierdzone dnia 7 lipca 
2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Funds TFI S.A.     


W dniu 23 marca 2021 roku Towarzystwo otrzymała upoważnienie nr 133/2021 z Komisji Nadzoru 
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Finansowego dotyczące wszczęcia kontroli w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz  
reprezentowania ich wobec osób trzecich. Przewidywany czas trwania kontroli przewidziany był na 70 dni z  
możliwością jego wydłużenia. W dniu 31 maja 2021 roku Towarzystwo otrzymało z Komisji Nadzoru 
Finansowego pismo dotyczące zakończenia kontroli. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania  
finansowego Towarzystwo nie otrzymało jeszcze protokołu z kontroli.  Zarząd pozytywnie ocenia przebieg  
zakończonej kontroli. Nie spodziewa się żadnych negatywnych decyzji ze strony Komisji Nadzoru  
Finansowego, uznając tym samym, że wpływ tej kontroli jest nieistotny dla niniejszego sprawozdania  
finansowego. Kontrola została szczegółowo opisana w nocie 2.


POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
Połączenie jednostek bądź przedsięwzięć znajdujących się pod wspólną kontrolą, to połączenie jednostek  
gospodarczych, w ramach którego wszystkie łączące się jednostki lub przedsięwzięcia znajdują się  
ostatecznie pod kontrolą tej samej jednostki bądź stron zarówno przed, jak i po połączeniu  jednostek  
gospodarczych oraz kontrola ta nie jest tymczasowa. W 2020 roku nie miało miejsca żadne połączenie  
Spółek.     
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BILANS


Aktywa Dane w PLN Przekształcone 
dane porównawcze 


za poprzedni rok 
obrotowy


Kwota na dzień 
kończący poprzedni 


rok obrotowy


Kwota na dzień 
kończący bieżący 


rok obrotowy


9 155 654,00 8 909 507,00 9 067 390,00 A. AKTYWA TRWAŁE


2 695 258,00 2 756 057,00 2 756 057,00 I. Wartości niematerialne i prawne


1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych


2. Wartość firmy


2 330 866,00 2 262 452,00 2 262 452,003. Inne wartości niematerialne i 
prawne


364 392,00 493 605,00 493 605,004. Zaliczki na wartości niematerialne i  
prawne


2 119 905,00 2 775 565,00 2 775 565,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe


2 119 905,00 2 775 565,00 2 775 565,001. Środki trwałe


a) grunty (w tym prawo 
użytkowania wieczystego gruntu)


72 721,00 930 993,00 930 993,00b) budynki, lokale, prawa do lokali 
i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej


1 755 832,00 1 750 615,00 1 750 615,00c) urządzenia techniczne i maszyny


d) środki transportu


291 351,00 93 957,00 93 957,00e) inne środki trwałe


2. Środki trwałe w budowie


3. Zaliczki na środki trwałe w budowie


330 068,00 313 139,00 313 139,00 III. Należności długoterminowe


313 139,001. Od jednostek powiązanych


2. Od pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale


330 068,00 313 139,003. Od pozostałych jednostek


287 621,00 103 624,00 261 507,00 IV. Inwestycje długoterminowe


1. Nieruchomości


2. Wartości niematerialne i prawne


287 621,00 103 624,00 261 507,003. Długoterminowe aktywa finansowe


a. w jednostkach powiązanych


- udziały lub akcje


- inne papiery wartościowe


- udzielone pożyczki


- inne długoterminowe aktywa 
finansowe
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b. w pozostałych jednostkach, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale


- udziały lub akcje


- inne papiery wartościowe


- udzielone pożyczki


- inne długoterminowe aktywa 
finansowe


287 621,00 103 624,00 261 507,00c. w pozostałych jednostkach


- udziały lub akcje


287 621,00 103 624,00 261 507,00- inne papiery wartościowe


- udzielone pożyczki


- inne długoterminowe aktywa 
finansowe


4. Inne inwestycje długoterminowe


3 722 802,00 2 961 122,00 2 961 122,00 V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe


3 722 802,00 2 961 122,00 2 961 122,001. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego


2. Inne rozliczenia międzyokresowe


90 123 824,00 77 366 816,00 77 208 933,00 B. AKTYWA OBROTOWE


I. Zapasy


1. Materiały


2. Półprodukty i produkty w toku


3. Produkty gotowe


4. Towary


5. Zaliczki na dostawy i usługi


16 831 313,00 18 069 565,00 18 069 565,00 II. Należności krótkoterminowe


332 620,001. Należności od jednostek 
powiązanych


332 620,00a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:


332 620,00- do 12 miesięcy


- powyżej 12 miesięcy


b) inne


2. Należności od pozostałych 
jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale


a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:


- do 12 miesięcy


- powyżej 12 miesięcy


b) inne
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16 831 313,00 17 736 945,00 18 069 565,003. Należności od pozostałych 
jednostek


16 508 273,00 17 600 705,00 17 933 325,00a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:


16 508 273,00 17 600 705,00 17 933 925,00- do 12 miesięcy


- powyżej 12 miesięcy


130 309,00 130 309,00b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych


323 040,00 5 931,00 5 931,00c) inne


d) dochodzone na drodze sądowej


72 935 044,00 59 161 470,00 59 003 587,00 III. Inwestycje krótkoterminowe


72 935 044,00 59 161 470,00 59 003 587,001. Krótkoterminowe aktywa finansowe


a) w jednostkach powiązanych


- udziały lub akcje


- inne papiery wartościowe


- udzielone pożyczki


- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe


8 381 824,00 157 883,00b) w pozostałych jednostkach


- udziały lub akcje


8 381 824,00 157 883,00- inne papiery wartościowe


- udzielone pożyczki


- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe


64 553 220,00 59 003 587,00 59 003 587,00c) Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne


64 553 220,00 59 003 587,00 59 003 587,00- środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach


- inne środki pieniężne


- inne aktywa pieniężne


2. Inne inwestycje krótkoterminowe


357 467,00 135 781,00 135 781,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe


C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY


D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE


99 279 478,00 86 276 323,00 86 276 323,00 AKTYWA RAZEM
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Kwota na dzień 
kończący bieżący 


rok obrotowy


Kwota na dzień 
kończący poprzedni 


rok obrotowy


Przekształcone 
dane porównawcze 


za poprzedni rok 
obrotowy


Pasywa Dane w PLN


BILANS


61 124 445,00 61 124 445,00 69 015 654,00 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY


962 735,00 962 735,00 962 735,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy


41 990 670,00 41 990 670,00 55 092 595,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:


- nadwyżka wartości sprzedaży 
(wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji)


III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny, w tym:


- z tytułu aktualizacji wartości 
godziwej


5 069 115,00 5 069 115,00 5 069 115,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe


- tworzone zgodnie z umową 
(statutem) spółki


- na udziały (akcje) własne


V. Zysk (strata) z lat ubiegłych


13 101 925,00 13 101 925,00 7 891 208,00 VI. Zysk (strata) netto


VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)


25 151 876,00 25 151 878,00 30 263 825,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA


625 036,00 202 059,00 4 258 000,00 I. Rezerwy na zobowiązania


202 059,00202 059,00245 317,001. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego


422 977,00712 683,002. Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne


- długoterminowa


422 977,00712 683,00- krótkoterminowa


3 300 000,003. Pozostałe rezerwy


- długoterminowe


3 300 000,00- krótkoterminowe


II. Zobowiązania długoterminowe


1. Wobec jednostek powiązanych


2. Wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale


3. Wobec pozostałych jednostek


a) kredyty i pożyczki
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b) z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych


c) inne zobowiązania finansowe


d) zobowiązania wekslowe


e) inne


16 548 671,00 2 223 229,00 11 236 394,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe


179 126,001. Wobec jednostek powiązanych


179 126,00a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności, w tym:


179 126,00- do 12 miesięcy


- powyżej 12 miesięcy


b) inne


2. Wobec pozostałych jednostek, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale


a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:


- do 12 miesięcy


- powyżej 12 miesięcy


b) inne


16 548 671,002 044 103,0011 236 394,003. Wobec pozostałych jednostek


a) kredyty i pożyczki


b) z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych


c) inne zobowiązania finansowe


16 259 381,001 754 813,009 983 251,00d) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:


16 259 381,001 754 813,009 983 251,00- do 12 miesięcy


- powyżej 12 miesięcy


e) zaliczki otrzymane na dostawy i 
usługi


f) zobowiązania wekslowe


260 700,00260 700,001 249 610,00g) z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych


h) z tytułu wynagrodzeń


28 590,0028 590,003 533,00i) inne


4. Fundusze specjalne


7 978 169,00 22 726 589,00 14 769 431,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe


1. Ujemna wartość firmy


7 978 169,0022 726 589,0014 769 431,002. Inne rozliczenia międzyokresowe


2 863 667,001 279 122,00- długoterminowe
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5 114 502,0022 726 589,0013 490 309,00- krótkoterminowe


86 276 323,00 86 276 323,00 99 279 478,00 PASYWA RAZEM
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Wariant porównawczy Dane w PLN Przekształcone 
dane porównawcze 


za poprzedni rok 
obrotowy


Kwota za poprzedni 
rok obrotowy


Kwota za bieżący 
rok obrotowy


89 006 476,00 89 006 476,00 75 247 309,00 A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym:


189 608,00- od jednostek powiązanych


89 006 476,0089 006 476,0075 247 309,00I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
- wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów


74 268 559,00 74 268 559,00 63 214 771,00 B. Koszty działalności operacyjnej


1 189 966,001 189 966,002 093 681,00I. Amortyzacja


423 382,00423 382,00377 345,00II. Zużycie materiałów i energii


57 664 669,0057 664 669,0045 059 914,00III. Usługi obce


934 571,00934 571,001 549 291,00IV. Podatki i opłaty, w tym:


- podatek akcyzowy


12 619 538,0012 619 538,0012 494 174,00V. Wynagrodzenia


1 364 284,001 364 284,001 546 958,00VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia, w tym:


1 062 252,001 062 252,001 222 571,00- emerytalne


72 149,0072 149,0093 408,00VII. Pozostałe koszty rodzajowe


VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów


14 737 917,00 14 737 917,00 12 032 537,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)


1 106 544,00 1 106 544,00 1 147 168,00 D. Pozostałe przychody operacyjne


8 648,00I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych


II. Dotacje


III. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych


1 106 544,001 106 544,001 138 520,00IV. Inne przychody operacyjne


583 304,00 583 304,00 3 324 253,00 E. Pozostałe koszty operacyjne


108 905,00108 905,00I. Strata z tytułu rozchodu 
niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych


474 399,00474 399,003 324 253,00III. Inne koszty operacyjne
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15 261 157,00 15 261 157,00 9 855 452,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E)


885 507,00 885 507,00 737 232,00 G. Przychody finansowe


I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:


a) od jednostek powiązanych, w tym:


- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale


b) od jednostek pozostałych, w tym:


- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale


882 225,00882 225,00319 545,00II. Odsetki, w tym:


851 778,00- od jednostek powiązanych


III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym:


- w jednostkach powiązanych


407 938,00IV. Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych


3 282,003 282,009 749,00V. Inne


17 063,00 17 063,00 137,00 H. Koszty finansowe


5 633,005 633,00137,00I. Odsetki, w tym:


4 462,00- dla jednostek powiązanych


II. Strata z tytułu rozchodu aktywów 
finansowych, w tym:


- w jednostkach powiązanych


11 430,0011 430,00III. Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych


IV. Inne


16 129 601,00 16 129 601,00 10 592 547,00 I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)


3 027 676,00 3 027 676,00 2 701 339,00 J. Podatek dochodowy


K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)


13 101 925,00 13 101 925,00 7 891 208,00 L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Kwota na dzień 
kończący bieżący 


rok obrotowy


Kwota na dzień 
kończący poprzedni 


rok obrotowy


Przekształcone 
dane porównawcze 


za poprzedni rok 
obrotowy


Dane w PLN


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


61 124 445,00 48 022 520,00 48 022 520,00 I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO)


61 124 445,00 48 022 520,00 48 022 520,00 I. Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO)


- zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości


- korekty błędów


61 124 445,00 48 022 520,00 48 022 520,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO), po korektach


962 735,00 962 735,00 962 735,001. Kapitał podstawowy


962 735,00 962 735,00 962 735,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
początek okresu


1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
podstawowego


a) zwiększenie (z tytułu)


- wydania udziałów (emisji akcji)


b) zmniejszenie (z tytułu)


- umorzenia udziałów (akcji)


- eliminacja udziałów w wyniku 
połączenia


962 735,00 962 735,00 962 735,00 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 
koniec okresu


55 092 595,00 41 990 670,00 41 990 670,002. Kapitał zapasowy


41 990 670,00 16 760 714,00 16 760 714,00 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 
początek okresu


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,002.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
zapasowego


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00a) zwiększenie (z tytułu)


- emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej


- podziału zysku (ustawowo)


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00- podziału zysku (ponad 
wymaganą ustawowo minimalną 
wartość)


b) zmniejszenie (z tytułu)


- pokrycia straty


55 092 595,00 41 990 670,00 41 990 670,00 2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 
koniec okresu


3. Kapitał z aktualizacji wyceny


25/33


Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości


Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020







3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości


3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z 
aktualizacji wyceny


a) zwiększenie (z tytułu)


b) zmniejszenie (z tytułu)


- zbycia środków trwałych


3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny na koniec okresu


5 069 115,00 5 069 115,00 5 069 115,004. Kapitały rezerwowe


5 069 115,00 5 069 115,00 5 069 115,00 4. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na początek okresu


4.1. Zmiany pozostałych kapitałów 
(funduszy) rezerwowych


a) zwiększenie (z tytułu)


b) zmniejszenie (z tytułu)


5 069 115,00 5 069 115,00 5 069 115,00 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe na koniec okresu


5. Wynik z lat ubiegłych


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu


- zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości


- korekty błędów


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach


a) Zwiększenie (z tytułu)


- podziału zysku z lat ubiegłych


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00b) Zmniejszenie (z tytułu)


- podział zysku z lat ubiegłych


13 101 925,00 25 229 956,00 25 229 956,00- przekazanie na kapitał 
zapsasowy (w tym niewypłacona 
dywidenda)


5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 
okresu


5.4. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu


- zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości


- korekty błędów
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5.5. Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach


a) Zwiększenie straty (z tytułu)


- przeniesienia straty z lat 
ubiegłych do pokrycia


b) Zmniejszenie straty (z tytułu)


...


5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec 
okresu


5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu


7 891 208,00 13 101 925,00 13 101 925,00 6. Wynik netto


7 891 208,00 13 101 925,00 13 101 925,00a) zysk netto


b) strata netto


c) odpisy z zysku


69 015 654,00 61 124 445,00 61 124 445,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ)


69 015 654,00 61 124 445,00 61 124 445,00 III. Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


Metoda pośredniaDane w PLN Przekształcone 
dane porównawcze 


za poprzedni rok 
obrotowy


Kwota za poprzedni 
rok obrotowy


Kwota za bieżący 
rok obrotowy


A. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej


13 101 925,00 13 101 925,00 7 891 208,00 I. Zysk (strata) netto


-441 835,00 -463 364,00 7 043 866,00 II. Korekty razem


1 189 966,001 189 966,002 093 681,001. Amortyzacja


-10 741,00-10 741,002. Zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy)


-407 938,004. Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej


-108 772,001 817 499,003 632 963,005. Zmiana stanu rezerw


6. Zmiana stanu zapasów


8 757 875,008 757 875,001 221 323,007. Zmiana stanu należności


-13 270 684,00-3 612 409,00-5 312 277,008. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów


2 989 038,00-8 595 508,005 807 896,009. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych


11 483,00-10 046,008 218,0010. Inne korekty


12 660 090,00 12 638 561,00 14 935 074,00 III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I±II)


B. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej


50 490,00 72 019,00 126 886,00 I. Wpływy


50 490,0050 490,00126 886,001. Zbycie wartości niematerialnych i  
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości  
oraz wartości niematerialne i prawne


21 529,003. Z aktywów finansowych, w tym:


a) w jednostkach powiązanych


21 529,00b) w pozostałych jednostkach


21 529,00- zbycie aktywów finansowych


- dywidendy i udziały w 
zyskach
- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych


- odsetki
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- inne wpływy z aktywów 
finansowych


4. Inne wpływy inwestycyjne


1 274 340,00 1 274 340,00 9 512 328,00 II. Wydatki


1 274 340,001 274 340,001 512 328,001. Nabycie wartości niematerialnych i  
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne


8 000 000,003. Na aktywa finansowe, w tym:


a) w jednostkach powiązanych


8 000 000,00b) w pozostałych jednostkach


8 000 000,00- nabycie aktywów finansowych


- udzielone pożyczki 
długoterminowe


4. Inne wydatki inwestycyjne


-1 223 850,00 -1 202 321,00 -9 385 442,00 III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I–II)


C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej


I. Wpływy


1. Wpływy netto z wydania udziałów 
(emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału


2. Kredyty i pożyczki


3. Emisja dłużnych papierów 
wartościowych


4. Inne wpływy finansowe


116 127,00 116 127,00 II. Wydatki


1. Nabycie udziałów (akcji) własnych


2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz 
właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku


4. Spłaty kredytów i pożyczek


5. Wykup dłużnych papierów 
wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań 
finansowych


120 588,00120 588,007. Płatności zobowiązań z tytułu 
umów leasingu finansowego


-4 462,00-4 462,008. Odsetki


9. Inne wydatki finansowe
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116 127,00 116 127,00 III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I–II)


11 552 367,00 11 552 367,00 5 549 632,00 D. Przepływy pieniężne netto, razem


11 552 367,00 11 552 367,00 5 549 633,00 E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym:


- zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych


47 451 220,00 47 451 220,00 59 003 587,00 F. Środki pieniężne na początek okresu


59 003 587,00 59 003 587,00 64 553 220,00 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w 
tym:


- o ograniczonej możliwości 
dysponowania
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Kwota za poprzedni 
rok obrotowy


Kwota za bieżący 
rok obrotowy


KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO


Dane w PLN


16 129 601,00 10 592 547,00 A. Zysk (strata) brutto za dany rok


B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice 
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a  
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:


Pozostałe


2 156 238,001 744 582,00C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w 
tym:


2 156 238,001 744 582,00Pozostałe


471 394,00702 644,00D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte  
w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:


471 394,00702 644,00Pozostałe


503 945,003 557 565,00E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a  
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:


503 945,003 557 565,00Pozostałe


19 380 771,0022 238 627,00F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w 
bieżącym roku, w tym:


19 380 771,0022 238 627,00Pozostałe


27 960 133,0017 348 053,00G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku 
bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:


27 960 133,0017 348 053,00Pozostałe


H. Strata z lat ubiegłych, w tym:


I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:


Pozostałe


6 369 340,00 17 998 750,00 J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym


1 210 175,00 3 419 762,00 K. Podatek dochodowy
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM


Katarzyna Więch-Staszczyk  dnia 2021-06-16 


Mariusz Staniszewski  dnia 2021-06-16 


Paweł Homiński  dnia 2021-06-16 


Sylwia Magott  dnia 2021-06-16 
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INFORMACJA DODATKOWA


Dane w PLN
Informacja_dodatkowa_v_4_do_xml_v4.pdf


Informacja_dodatkowa_v_4_do_xml_v4.pdf
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Sprawozdanie  


niezależnego  


biegłego rewidenta  


z badania rocznego 


sprawozdania finansowego 


Dla Akcjonariuszy Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego  


Opinia 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Noble Funds Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, na które 


składa się wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 


2020 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów 


pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 


Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe: 


 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Towarzystwa na dzień 31 grudnia 


2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym 


dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: 


Dz.U. z 2021 roku poz. 217, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi 


zasadami (polityką) rachunkowości,  


 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 


 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Towarzystwo przepisami prawa i postanowieniami 


statutu Towarzystwa. 


Podstawa opinii 


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z  


 ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 


publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1415) (Ustawa o biegłych rewidentach) oraz  


 Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania (KSB) 


uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, z 


późniejszymi zmianami.  
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Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego.  


Jesteśmy niezależni od Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych 


(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla 


Księgowych (Kodeks IESBA) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 


25 marca 2019 roku jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, 


które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki 


etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii. 


Objaśnienie ze zwróceniem uwagi  


Zwracamy uwagę na: 


 noty 2 oraz 15 dodatkowych informacji i objaśnień do rocznego sprawozdania finansowego, w której 


zarząd Towarzystwa ujawnił informację o otrzymaniu przez Towarzystwo decyzji Komisji Nadzoru 


Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Towarzystwo, informację o złożeniu przez 


Towarzystwo skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kwotę rezerwy ujętej w 


księgach rachunkowych Towarzystwa na 31 grudnia 2020 roku oraz niepewność szacunku 


związanego z ujętą kwotą rezerwy, 


 notę 2 dodatkowych informacji i objaśnień do rocznego sprawozdania finansowego, w której Zarząd 


Towarzystwa opisał kontrolę rozpoczętą przez Komisję Nadzoru Finansowego po dniu bilansowym 


oraz ocenę wpływu prowadzonej kontroli na sprawozdanie finansowe. 


Nasza opinia nie zawiera modyfikacji odnośnie tych spraw. 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za roczne 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 oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Towarzystwa zgodnie z przepisami 


Ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami 


(polityką) rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Towarzystwa. Zarząd 


Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia 


rocznego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem 


lub błędem. 


Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 


Towarzystwa do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 


kontynuacją działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy 


Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Towarzystwa, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma 


żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 


Zgodnie z Ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do 


zapewnienia, aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 


rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości 


finansowej Towarzystwa. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego 


Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne 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 
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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 gospodarcze użytkowników 


podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego. 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Towarzystwa ani efektywności lub 


skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości. 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 


 identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego 


spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające na te ryzyka i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 


stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z 


oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze 


zmową, fałszerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem 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 racjonalność 


szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 


 oceniamy odpowiedniość przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa założenia kontynuacji działalności oraz, 


na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami 


lub warunkami, które mogą podawać w znaczącą wątpliwość zdolność Towarzystwa do kontynuacji 


działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 


zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w 


rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, zmodyfikowanie 


naszej opinii. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia 


naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 


spowodować, że Towarzystwo nie będzie kontynuować działalności; 


 oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym 


ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i 


zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


 


Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia 


badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, 


które zidentyfikujemy podczas badania. 


Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  


Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok obrotowy zakończony 31 


grudnia 2020 roku. Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz 


innymi obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa. Ponadto Zarząd oraz 


Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności 


spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 


Nasza opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności i nie wyrażamy o 


nim żadnej formy zapewnienia wynikającej z KSB. W związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego 


naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i podczas wykonywania tego, 


rozpatrzenie, czy jest istotnie niespójne z rocznym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną 


podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy 


stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 


w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach 
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jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz 


czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. 


Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie 


przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami 


zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o 


Towarzystwie i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie 


stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności Towarzystwa z regulacjami 


ostrożnościowymi określonymi w odrębnych przepisach, a w szczególności za prawidłowe ustalenie 


współczynników kapitałowych. 


Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania przez 


Towarzystwo regulacji ostrożnościowych, zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. W ramach badania 


rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa przeprowadziliśmy procedury, których celem była 


identyfikacja naruszenia przez Towarzystwo regulacji ostrożnościowych określonych w art. 49 oraz art. 50 


ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 


2004 roku z uwzględnieniem art. 12-15 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 


grudnia 2012 r., które mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.  


W wyniku przeprowadzonego badania załączonego rocznego sprawozdania finansowego informujemy, że nie 


stwierdziliśmy przypadków naruszenia przez Towarzystwo w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 


2020 roku obowiązujących go regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w 


szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Towarzystwo współczynników kapitałowych na dzień 


31 grudnia 2020 roku, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane roczne sprawozdanie finansowe.  
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