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I. ZESTAWIENIE LOKAT 


TABELA GŁÓWNA 


 
 


  2019-12-31 2018-12-31 


TABELA GŁÓWNA 
SKŁADNIKI LOKAT 


Wartość według ceny 
nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Wartość według ceny 
nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


Akcje 61 245 61 689 89,68% 81 704 81 387 95,12% 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe - - - 2 000 2 016 2,36% 


Instrumenty pochodne - 5 0,01% - 5 0,01% 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - - - - - - 


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


- - - - - - 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 61 245 61 694 89,69% 83 704 83 408 97,49% 


 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby poszczególnych składników lokat oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych. 
 
Niniejsze zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania 
finansowego. 
 
* W pozycji instrumenty pochodne w tabeli głównej wykazane są zarówno instrumenty o wycenie dodatniej i ujemnej. W bilansie dodatnia wartość instrumentów pochodnych 
wykazana jest jako składnik lokat, natomiast wartość ujemna prezentowana jest w zobowiązaniach. 
 
W wyniku spadku wartości aktywów Subfunduszu w dniu 18.12.2019 r. powstało bierne przekroczenie limitu Art. 96 ust. 3 Ustawy/Art. 56 ust. 5 Statutu, które na dzień bilansowy 
było niedostosowane. 
Łączna wartość zaangażowania na dzień bilansowy w papiery wartościowe spółek: ATM Grupa S.A., Bloober Team S.A., CCC S.A., Elemental Holding S.A., Mabion S.A., 
Stalprodukt S.A., Voxel S.A. przekraczała 40% aktywów Subfunduszu. 
Przekroczenie zostało dostosowane w dniu 2 stycznia 2020 r. 
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TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 
 


TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


AKTYWNY RYNEK REGULOWANY     5 280 064   54 964 56 634 82,33% 


R22 S.A. (PLR220000018) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


117 500 POLSKA 2 057 2 702 3,93% 


BRAND24 S.A. (PLBRN2400013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


47 285 POLSKA 1 653 946 1,37% 


AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 


WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


55 000 HISZPANIA 2 386 2 382 3,46% 


ATAL S.A. (PLATAL000046) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


23 263 POLSKA 760 884 1,28% 


DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


39 938 POLSKA 2 022 2 189 3,18% 


MABION S.A. (PLMBION00016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


65 500 POLSKA 5 188 5 043 7,33% 


LOKUM DEWELOPER S.A. (PLLKMDW00049) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


115 428 POLSKA 1 953 1 616 2,35% 


AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


140 958 POLSKA 572 663 0,96% 


TOWER INVESTMENTS SA (PLTWRNV00013) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


46 000 POLSKA 1 055 1 293 1,88% 


PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


40 LUKSEMBURG 1 1 - 


CCC S.A. (PLCCC0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


35 740 POLSKA 4 437 3 931 5,72% 


EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


145 311 POLSKA 3 331 3 174 4,61% 


BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. 
(PLBSCDO00017) 


AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


40 594 POLSKA 1 046 1 636 2,38% 


ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


304 394 CYPR 756 994 1,44% 


BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


522 654 POLSKA 1 929 3 058 4,44% 


MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


100 000 POLSKA 2 759 1 594 2,32% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
AKCJE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 


emitenta 
Wartość według 


ceny nabycia w tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział w 
aktywach ogółem 


RELPOL S.A. (PLRELPL00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


150 000 POLSKA 877 795 1,16% 


ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


857 216 POLSKA 3 986 3 857 5,61% 


ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


1 928 780 POLSKA 2 908 4 099 5,96% 


STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


22 910 POLSKA 4 836 4 160 6,05% 


COMP S.A. (PLCMP0000017) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


18 427 POLSKA 1 161 1 216 1,77% 


KINO POLSKA TV S.A. (PLKNOPL00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


304 434 POLSKA 3 513 2 968 4,32% 


EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


3 378 POLSKA 76 74 0,11% 


VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


108 150 POLSKA 2 143 3 493 5,08% 


RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


29 121 POLSKA 852 1 028 1,49% 


PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) 
AKTYWNY RYNEK 
REGULOWANY 


GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE S.A. 


58 043 POLSKA 2 707 2 838 4,13% 


AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY     111 500   6 281 5 055 7,35% 


BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014) 
AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 


ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 
NEWCONNECT 


65 000 POLSKA 3 683 3 906 5,68% 


CHERRYPICK GAMES S.A. (PLCHRPK00018) 
AKTYWNY RYNEK 
NIEREGULOWANY 


ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU 
NEWCONNECT 


46 500 POLSKA 2 598 1 149 1,67% 


NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU     -   - - - 


Suma:     5 391 564   61 245 61 689 89,68% 
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 
INSTRUMENTY POCHODNE 


Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 


(wystawca) 


Kraj siedziby 
emitenta 


(wystawcy) 


Instrument 
bazowy 


Liczba 
Wartość według 
ceny nabycia w 


tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy 
udział w 


aktywach 
ogółem 


Wystandaryzowane instrumenty 
pochodne 


          - - - - 


AKTYWNY RYNEK REGULOWANY           - - - - 


AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY           - - - - 


NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU           - - - - 


Niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne 


          427 000 - 5 0,01% 


AKTYWNY RYNEK REGULOWANY           - - - - 


AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY           - - - - 


NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU           427 000 - 5 0,01% 


Forward EUR/PLN, 2020.01.08 (-)  
(Krótka) 


NIENOTOWANE 
NA AKTYWNYM 
RYNKU 


NIE DOTYCZY 
GOLDMAN 
SACHS 
INTERNATIONAL 


STANY 
ZJEDNOCZONE 


93,000.00 EUR  
po kursie 
walutowym 
4.2882110000 
PLN 


93 000 - 2 - 


Forward EUR/PLN, 2020.01.09 (-)  
(Krótka) 


NIENOTOWANE 
NA AKTYWNYM 
RYNKU 


NIE DOTYCZY MBANK S.A. POLSKA 


334,000.00 EUR  
po kursie 
walutowym 
4.2683000000 
PLN 


334 000 - 3 0,01% 


Suma:           427 000 - 5 0,01% 


 
 
 
TABELE DODATKOWE 
 


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy 
Procentowy udział w aktywach(dokładnych) 


ogółem 


Suma: 3 0,01% 


Forward EUR/PLN, 2020.01.09 (-)  3 0,01% 


Suma: 3 0,01% 
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II. BILANS 
 


BILANS 2019-12-31 2018-12-31 


I. Aktywa 68 785 85 558 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 816 1 334 


2) Należności 1 183 814 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 092 - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 61 689 83 403 


- dłużne papiery wartościowe - 2 016 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 5 7 


- dłużne papiery wartościowe - - 


6) Nieruchomości - - 


7) Pozostałe aktywa - - 


II. Zobowiązania 2 870 842 


III. Aktywa netto (I - II) 65 915 84 716 


IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 548 248 573 105 


1) Kapitał wpłacony 3 030 728 3 026 906 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 482 480 -2 453 801 


V. Dochody zatrzymane -482 782 -488 078 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -72 414 -71 412 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -410 368 -416 666 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 449 -311 


VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 65 915 84 716 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 1345649,2980 1857231,4012 


Jednostka typu A 1336929,7732 1847115,6427 


Jednostka typu A (USD) 1566,2109 1566,2109 


Jednostka typu B 6150,9447 6207,8745 


Jednostka typu P 1002,3692 2341,6731 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 48,98 45,61 


Jednostka typu A 48,98 45,61 


Jednostka typu A (USD) 12,90 12,13 


Jednostka typu B 48,98 45,61 


Jednostka typu P 48,98 45,61 


 
 


Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, 
które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
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III. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
od 2019-01-01 
do 2019-12-31 


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


I. Przychody z lokat 1 929 3 814 


Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 858 3 505 


Przychody odsetkowe 21 83 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Dodatnie saldo różnic kursowych 49 226 


Pozostałe 1 - 


II. Koszty funduszu/subfunduszu 2 931 4 769 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2 576 4 286 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 129 320 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 187 - 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


Usługi prawne 15 - 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 


Koszty odsetkowe 1 - 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - 


Ujemne saldo różnic kursowych - - 


Pozostałe 23 163 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo - - 


IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 2 931 4 769 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -1 002 -955 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 7 058 -21 191 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 298 4 226 


- z tytułu różnic kursowych 11 52 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 760 -25 417 


- z tytułu różnic kursowych 6 173 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 6 056 -22 146 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa     


Jednostka typu A 4,50 -11,92 


Jednostka typu A (USD) 4,50 -11,92 


Jednostka typu B 4,50 -11,92 


Jednostka typu P 4,50 -11,92 


 
 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę 
uczestnictwa. 
 
Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz 


informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 


 







ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 
ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 


8 


IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


 


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 
od 2019-01-01  
do 2019-12-31 


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


I. Zmiana wartości aktywów netto -18 801 -41 581 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


84 716 126 298 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 6 056 -22 146 


a) przychody z lokat netto -1 002 -955 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 298 4 226 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 760 -25 417 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 056 -22 146 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): - - 


a) z przychodów z lokat netto - - 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 


c) z przychodów ze zbycia lokat - - 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -24 857 -19 435 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 3 822 3 591 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -28 679 -23 026 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -18 801 -41 581 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 65 915 84 716 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 73 577 107 222 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym     


Jednostka typu A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 74 112,0426 78 793,4832 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 584 297,9122 452 269,5414 


Saldo zmian -510 185,8696 -373 476,0582 


Jednostka typu A (USD)     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0,0000 0,0000 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 0,0000 0,0000 


Saldo zmian 0,0000 0,0000 


Jednostka typu B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 647,4831 769,8588 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 704,4130 1 219,6956 


Saldo zmian -56,9299 -449,8368 


Jednostka typu P     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 0,0000 0,0000 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 339,3038 1 236,6388 


Saldo zmian -1 339,3038 -1 236,6388 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu/subfunduszu     


Jednostka typu A     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 39 239 158,6564 39 165 046,6138 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 37 902 228,8828 37 317 930,9706 


Saldo zmian 1 336 929,7736 1 847 115,6432 


Jednostka typu A (USD)     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 35 466,9323 35 466,9323 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 33 900,7214 33 900,7214 


Saldo zmian 1 566,2109 1 566,2109 


Jednostka typu B     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 17 525,3181 16 877,8350 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 11 374,3735 10 669,9605 


Saldo zmian 6 150,9446 6 207,8745 


Jednostka typu P     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 32 308,5175 32 308,5175 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 31 306,1482 29 966,8444 


Saldo zmian 1 002,3693 2 341,6731 


3.Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa - - 


III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa     


1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 


45,61 56,58 


2.  Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego 
okresu sprawozdawczego 


48,98 45,61 


3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 
w okresie sprawozdawczym 


7,39% -19,39% 


  Wartość Data wyceny Wartość Data wyceny 


4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie 
sprawozdawczym i data wyceny 


45,65 2019-01-03 45,18 2018-12-21 


5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w 
okresie sprawozdawczym i data wyceny 


53,13 2019-04-15 59,21 2018-01-23 


6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny 
w okresie sprawozdawczym 


48,99 2019-12-30 45,63 2018-12-28 


IV. Procentowy udział kosztów funduszu/subfunduszu w średniej 
wartości aktywów netto, w tym: 


3,98% 4,45% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 3,50% 4,00% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,18% 0,30% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 0,25% - 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 
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(*) Procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto jest teoretyczną wartością, która 
wskazuje, jaki byłby procentowy udział kosztów subfunduszu w średniej wartości aktywów netto, przy ponoszeniu 
kosztów przez subfundusz przez cały rok oraz przy występowaniu przez cały rok średniej wartości aktywów netto 
takiej samej, jak wskazana powyżej. 
 


Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów 
netto na jednostkę uczestnictwa. 
 


Niniejsze zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi 
oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE 


 
NOTA 1 – Polityka Rachunkowości 
 
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 
 


Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 


 
Informacje w sprawozdaniu finansowym prezentowane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 
grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 
poz. 1859) - „Rozporządzenie”. 
 
Sprawozdanie sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej. 
Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w tysiącach złotych, za wyjątkiem wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa wyrażonych w złotych 
oraz liczby jednostek uczestnictwa wyrażonej w sztukach. Wartość nominalna papierów wartościowych wykazana 
jest w sprawozdaniach finansowych z dokładnością do 0,01 zł. 
Dane w walutach obcych wykazywane są po przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie ogłaszanym przez 
Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia sprawozdania. 
 
Lokaty overnight są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w pozycji środki pieniężne. 
Należne odsetki od papierów wartościowych są wykazywane w sprawozdaniach finansowych w pozycji składniki 
lokat powiększając wartość papieru wartościowego. 
Instrumenty pochodne o wycenie dodatniej są wykazywane w bilansie  w pozycji składniki lokat, instrumenty 
pochodne o wycenie ujemnej są wykazywane w bilansie w pozycji zobowiązania. 
 
Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu oraz metody wyceny aktywów i 
składników lokat oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 


 
Operacje dotyczące Subfunduszu, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym 
zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i 
strat ustala się oddzielnie. 
Księgi rachunkowe Subfunduszu prowadzone są w systemie księgowym AVS na kontach księgi głównej oraz 
powiązanych z nimi księgach pomocniczych według ustalonego planu kont. Zapisy w księgach rachunkowych 
dokonywane są na podstawie dowodów księgowych.  
Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.  
 
Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia 
umowy. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w 
Statucie (tj. godz. 23.30) oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia 
transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu jego zobowiązań. 
Towarzystwo uwzględnia w wycenie wszystkie transakcje zawarte przez Subfundusze w dniu T i uzyskuje 
potwierdzenia zawartych transakcji w wymaganym czasie. Towarzystwo dodatkowo w godzinach porannych w dniu 
T+1 przedstawia Depozytariuszowi do weryfikacji zestawienie uzgodnionych zawartych transakcji z dnia T. 
 
Składniki aktywów Subfunduszu wyceniane są oraz zobowiązania Subfunduszu ustalane są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Subfunduszu. 
 
Subfundusz obowiązany jest stosować określone Ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik z operacji.  
 
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości, Subfundusz może stosować 
krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W 
przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Subfundusz może stosować Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości. 
 
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny oraz na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości aktywów 
Subfunduszu, pomniejszonych o zobowiązania Subfunduszu w dniu wyceny. 
 
Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną, a także w celu umożliwienia Towarzystwu w sposób należyty 
wyceny aktywów netto oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, w tym w szczególności 
biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez Towarzystwo informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny 
aktywów netto oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz inne aspekty organizacyjno-
techniczne, momentem dokonywania wyceny jest godzina 23.30 czasu polskiego w dniu wyceny. 
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Wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w skorygowanej cenie 
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników 
lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Subfunduszu. 
 
Zagraniczne instrumenty dłużne, dla których nie występuje obrót w każdym dniu ostatniego miesiąca 
kalendarzowego klasyfikowane są do instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku z zastrzeżeniem, że jeżeli 
dostępne są kwotowania BGN (Bloomberg Generic) dla takiego instrumentu to do wyceny może zostać przyjęta 
wartość BGN. 
 
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Transakcje, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 
 
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego i kapitału wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia i 
odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze. 
 
Ujęcie w księgach rachunkowych stanów środków pieniężnych odbywa się na podstawie oficjalnych wyciągów z 
rachunków bankowych, z uwzględnieniem wszystkich operacji z danego dnia, które zostały zatwierdzone w 
systemach bankowości elektronicznej.  
 
W księgach Funduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na 
inne koszty, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez Fundusz. w wysokości przewidywanej płatność. 
Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. 
 
Subfundusz zobowiązany jest do tworzenia odpowiedniego preliminarza kosztów, zawierającego pozycje kosztów w 
wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania 
wartości aktywów netto w dniach wyceny.  
 
Koszty wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie naliczane są każdego dnia od wartości aktywów netto z 
poprzedniego dnia wyceny i rozliczane są przez Subfundusz do 15-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego 
za miesiąc poprzedni. 
 
Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu: 
wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem; opłaty i prowizje maklerskie; prowizje i opłaty 
bankowe; koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz; podatki i opłaty 
wynikające z przepisów prawa; prowizje i opłaty na rzecz instytucji rozliczeniowych; koszty Sponsora Emisji, które 
nie mogą przekroczyć 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości aktywów netto w skali roku; koszty KDPW i GPW; 
koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, które nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł. 
Koszty związane z działalnością Funduszu przekraczające wyżej wymienione limity są pokrywane przez 
Towarzystwo. 
 
Należną dywidendę z akcji lub innych instrumentów notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach 
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy 
nieuwzględniający wartości prawa do dywidendy.  
 
W każdym dniu wyceny wartość należnej dywidendy, wypłacanej w walucie innej niż złoty polski, 
przeszacowywana jest według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. 
 
 
 
Aktualizacja rynków głównych jest przeprowadzana pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem 
wolumenu obrotu na rynkach aktywnych, na których notowany był dany instrument w miesiącu poprzednim, przy 
czym wybierany jest ten rynek, na którym wolumen obrotu był największy. Bloomberg Generic (BGN) nie jest 
rynkiem aktywnym.  
Pojęcie rynku aktywnego stosowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Źródłem cen papierów zagranicznych jest serwis Bloomberg. 
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Metody wyceny składników lokat  


Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej. 
1) Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 


a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – 
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w 
dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów Subfunduszu oraz Aktywów Subfunduszu 
dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – 
innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się 
ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 


b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy 
czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku 
aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania 
wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej poprzez zastosowanie metod odnoszących się do sposobów 
wyceny poszczególnych kategorii lokat  zgodnie z paragrafem 30 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że 
gdy wycena Aktywów Funduszu oraz Aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny 
kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości 
stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z 
uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość; 


c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według 
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym 
rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego 
odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej poprzez zastosowanie metod odnoszących się do sposobów wyceny poszczególnych kategor ii 
lokat nienotowanych na rynku aktywnym. 


 
W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą 
jest kurs ustalony na rynku głównym. 
 
Podstawą wyboru rynku głównego dla składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest wolumen obrotu na 
danym składniku lokat. 
 
Wybór rynku głównego dokonuje się pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem 
wolumenu obrotu na rynkach aktywnych, na których notowany był dany instrument w miesiącu poprzednim. Za rynek 
aktywny uważa się rynek spełniający łącznie następujące kryteria: 


 instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, 


 zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, 


 ceny są podawane do publicznej wiadomości. 
  
 
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat nienotowanych na rynku aktywnym uznaje się 
wartość wyznaczoną poprzez:  


 oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego 
rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych 
związanych z tym składnikiem; 


 zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane 
wejściowe pochodzą z aktywnego rynku; 


 oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;  


 oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie 
ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej 
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


 
Składniki lokat wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu wycenia się w następujący sposób: 
 


1) Instrumenty udziałowe notowane na rynku aktywnym regulowanym wycenia się według kursu z rynku 
aktywnego. Natomiast  instrumenty udziałowe nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według wartości 
godziwej, w szczególności:  


a) akcje wycenia się według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę wartość 
oraz w oparciu o ocenę sytuacji finansowej emitenta. 


b) prawa do akcji wycenia się według wartości godziwej, z uwzględnieniem zdarzeń mających istotny wpływ na tę 
wartość oraz w oparciu o ocenę sytuacji finansowej emitenta. 


c) warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru wyceniane będą metodą wartości wewnętrznej, tj. jako większa z 
wartości: zera, oraz różnicy wynikającej z rynkowej wartości akcji, na które opiewa warrant lub prawo poboru 
oraz wartości wynikającej z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących warrantom lub prawom 
poboru lub wartości teoretycznej prawa poboru w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza;  


d) tytuły uczestnictwa nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez fundusz 
inwestycyjny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem wszelkich zmian wartości 
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godziwej certyfikatu inwestycyjnego takiego funduszu od momentu ogłoszenia wartości aktywów netto przez 
fundusz do godziny 23.30 czasu polskiego w Dniu Wyceny. 


2) depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy 
czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


3) listy zastawne notowane na rynku aktywnym wycenia się według kursu z rynku aktywnego, natomiast 
nienotowane na rynku aktywnym wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 


4) dłużne papiery wartościowe notowane na rynku aktywnym wycenia się według kursu z rynku aktywnego. Dłużne 
papiery wartościowe, dla których istnieje potrzeba korekty kursu ze względu na znacząco niski wolumen 
obrotów na danym składniku aktywów albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji, wycenia 
się na podstawie kursu Bloomberg Generic (BGN). Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku 
aktywnym wycenia się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej, a także z uwzględnieniem utraty wartości.  


5) instrumenty pochodne standaryzowane notowane na rynku aktywnym w szczególności kontrakty terminowe 
notowane na GPW w Warszawie wycenia się według kursu z rynku głównego, natomiast do wyceny 
instrumentów pochodnych niestandaryzowanych nienotowanych na rynku aktywnym stosowane będą modele w 
szczególności dla standardowych opcji na akcje – model Blacka-Scholesa oraz dla kontraktów zamiany stopy 
procentowej, transakcji FRA i transakcji zamiany walut (currency swap) model wyceny metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 


6) kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę 
stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami 
przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym. 


 
 


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, 
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.  
 
Transakcje, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy 
sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. 
  
Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są 
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są 
denominowane. 
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Nota nr 2 Należności  
 


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2019-12-31 2018-12-31 


Należności 1 183 814 


Z tytułu zbytych lokat 1 183 359 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 


Z tytułu dywidend - 13 


Z tytułu odsetek - 10 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


Z tytułu udzielonych pożyczek w podziale na podmioty udzielające pożyczek - - 


Pozostałe - 432 


- Zapis na akcje - 432 


 


Nota nr 3 Zobowiązania  
 


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 2019-12-31 2018-12-31 


Zobowiązania 2 870 842 


Z tytułu nabytych aktywów 2 626 160 


Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - 2 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 7 26 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


6 303 


Z tytułu wypłaty dochodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wypłaty przychodów funduszu/subfunduszu - - 


Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 


Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 


Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 


Z tytułu rezerw 231 348 


Pozostałe składniki zobowiązań - 3 


 


Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  


 


  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


danej walucie w 
tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


danej walucie w 
tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


I. Banki / waluty - 2 816 - 1 334 


ALIOR BANK S.A. - - - 1 334 


CZK - - 1 - 


EUR - - 1 3 


HUF - - 1 - 


PLN - - 1 267 1 267 


USD - - 17 64 


MBANK S.A. - 2 816 - - 


EUR 420 1 787 - - 


PLN 945 945 - - 


USD 22 84 - - 


 


Do środków pieniężnych Fundusz zalicza również depozyty zabezpieczające otwarte pozycje na instrumentach 


pochodnych, których saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 325 tys. zł, a 31 grudnia 2018 r. wyniosło 200 tys. 


zł. 
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Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia 


bieżących zobowiązań 


 


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


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


NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 
W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


danej walucie w 
tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


danej walucie w 
tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w 


walucie 
sprawozdania 
finansowego w 


tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 


- - - - 


CZK 1 - 1 - 


EUR 30 129 67 283 


HUF 1 - 1 - 


PLN 2 152 2 152 2 925 2 925 


USD 35 134 5 19 


 


(*) Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych został wyliczony w oparciu o stany środków 


pieniężnych na każdy dzień roboczy w badanym okresie. 


 


Ekwiwalenty środków pieniężnych 


Nie dotyczy 
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Nota nr 5 – Ryzyka 
 


  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ (*) 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Środki pieniężne i ekwiwalenty - - 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - 


Suma: - - 


 
(*) Za aktywa obciążone ryzykiem zmiany wartości godziwej wynikającym ze zmiany stopy procentowej uznano 
stało- i zerokuponowe obligacje Skarbu Państwa, komunalne i przedsiębiorstw, bony skarbowe, listy zastawne, 
certyfikaty depozytowe oraz weksle. 
 


  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku (**) - 2 016 


Dłużne papiery wartościowe - 2 016 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (**) - - 


Zobowiązania (***) - - 


Suma: - 2 016 


 
(**) Za aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikających ze stopy procentowej uznano 
zmiennokuponowe obligacje, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz instrumenty pochodne na stopę 
procentową o dodatniej wycenie na dzień bilansowy. 
(***) Za zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej 
uznano instrumenty pochodne na stopę procentową o ujemnej wycenie na dzień bilansowy. 
 


  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ 
PRZEZ DRUGĄ STRONĘ TRANSAKCJI 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym w przypadku 
gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym nie uwzględnia 
się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń (****) 


7 096 4 171 


Środki na rachunkach bankowych 2 816 1 334 


Należności 1 183 814 


Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 092 - 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - 2 016 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 5 7 


Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach 
lokat w podziale na kategorie bilansowe (*****) 


- - 


 
(****) Ryzyko kredytowe obejmuje ryzyko niewypełnienia przez kontrahenta zobowiązań z wyemitowanych papierów 
wartościowych (obligacji stało-, zmienno- i zerokuponowych, bonów skarbowych, listów zastawnych, certyfikatów 
depozytowych i weksli), depozytów będących składnikami portfela lokat, przechowywanych na rachunkach 
bankowych środków pieniężnych oraz niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji, w szczególności na 
niestandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji typu buy-sell-back. 
(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego uznano poziom 10% udziału procentowego danego emitenta 
w aktywach ogółem. 
 


  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu/subfunduszu ryzykiem walutowym, 
ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w 
poszczególnych kategoriach lokat 


- - 


Środki na rachunkach bankowych 1 871 67 


Należności 140 - 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - 9 425 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 5 7 


Zobowiązania - 2 


 
(******) Zgodnie ze statutem Funduszu Subfundusz może nabywać waluty obce oraz inwestować w aktywa 
denominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość jednostki oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i 
negatywnie zmiany kursów walutowych jak i zmiany prawa dewizowego. Zmiany kursów walutowych mogą więc 
wpływać na wartość jednostki uczestnictwa jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych 
przez Subfundusz. 
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Pomiar ekspozycji  


 


Dane prezentowane są w pełnych złotych. 


Do pomiaru ekspozycji Subfundusz stasuje metodą zaangażowania. 
 
Oczekiwana wartość dźwigni finansowej, wyznaczonej przy pomocy całkowitej ekspozycji metodą zaangażowania 
wynosi 50% WAN Subfunduszu.  


Subfundusz może w rzeczywistości przekraczać wskazaną oczekiwaną wartość dźwigni finansowej, 
prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości szacowane jest na umiarkowane. Przekroczenia mogą wynikać z 
wykorzystania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w sytuacji, gdy jest to 
efektywniejsze od wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych ujmowanych w bilansie. Postepowanie 
takie prowadzi do obniżenia ponoszonego poziomu ryzyka rynkowego, ale zwiększa wartość dźwigni finansowej. 
Oczekiwana wartość dźwigni finansowej nie jest limitem i wartość ta może się zmieniać w czasie.  


 
 


Wartość całkowitej ekspozycji Subfunduszu na dzień bilansowy 556 004,98 PLN 


Wartość całkowitej ekspozycji Subfunduszu z okresie 
sprawozdawczym (1 stycznia - 31 grudnia 2019 r.) 


Najniższa  0 PLN 


Najwyższa 8 969 120,00 PLN 


Przeciętna 1 469 751,00 PLN 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 


 
  2019-12-31 


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 


pozycji 


Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 


Cel otwarcia 
pozycji 


Wartość 
otwartej 
pozycji 


Wartość 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Terminy 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 


Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 


Termin 
wykonania 


instrumentu 
pochodnego 


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   


Forward                   


Forward EUR/PLN, 2020.01.08 (-) Krótka Forward 


Zabezpieczenie 
wartości 
portfela 
inwestycyjnego 


2 - 2020-01-08 


93,000.00 EUR  
po kursie 


walutowym 
4.2882110000 


PLN 


2020-01-08 2020-01-08 


Forward EUR/PLN, 2020.01.09 (-) Krótka Forward 


Zabezpieczenie 
wartości 
portfela 
inwestycyjnego 


3 - 2020-01-09 


334,000.00 EUR  
po kursie 


walutowym 
4.2683000000 


PLN 


2020-01-09 2020-01-09 


 
  2018-12-31 


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 


pozycji 


Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 


Cel otwarcia 
pozycji 


Wartość 
otwartej 


pozycji w tys. 
PLN 


Wartość 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Terminy 
przyszłych 
strumieni 


pieniężnych 


Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 


Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 


Termin 
wykonania 


instrumentu 
pochodnego 


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne                   


Forward                   


Forward EUR/PLN, 2019.01.22 (-) Krótka Forward 


Zabezpieczenie 
wartości 
portfela 
inwestycyjnego 


-2 - 2019-01-22 


174,000.00 EUR  
po kursie 


walutowym 
4.2924000000 


PLN 


2019-01-22 2019-01-22 


Forward USD/PLN, 2019.01.22 (-) Krótka Forward 


Zabezpieczenie 
wartości 
portfela 
inwestycyjnego 


7 - 2019-01-22 


464,000.00 USD  
po kursie 


walutowym 
3.7741600000 


PLN 


2019-01-22 2019-01-22 


 


Nota nr 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu 


 
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIE FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU 2019-12-31 2018-12-31 


I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 3 092 - 


Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk - - 


Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 3 092 - 


II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu/subfunduszu do odkupu, w tym: - - 


Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk - - 


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


III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu/subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o 
pożyczkach papierów wartościowych 


- - 


IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o 
pożyczkach papierów wartościowych 


- - 
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Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 


Nie dotyczy 


 


 


Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 


 
  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU 
Wartość na dzień bilansowy 


w danej walucie w tys. 


Wartość na dzień bilansowy 
w walucie sprawozdania 


finansowego w tys. 


Wartość na dzień bilansowy 
w danej walucie w tys. 


Wartość na dzień bilansowy 
w walucie sprawozdania 


finansowego w tys. 


I. Aktywa - 68 785 - 85 558 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 2 816 - 1 334 


EUR 420 1 787 1 3 


PLN 945 945 1 267 1 267 


USD 22 84 17 64 


2) Należności - 1 183 - 814 


EUR 33 140 - - 


PLN 1 043 1 043 814 814 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - 3 092 - - 


PLN 3 092 3 092 - - 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 61 689 - 83 403 


EUR - - 1 825 7 847 


PLN 61 689 61 689 73 978 73 978 


USD - - 420 1 578 


- dłużne papiery wartościowe - - - 2 016 


PLN - - 2 016 2 016 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 5 - 7 


EUR 1 5 - - 


USD - - 2 7 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 2 870 - 842 


EUR - - 1 2 


PLN 2 870 2 870 840 840 


 


 


 
  od 2019-01-01 do 2019-12-31 od 2018-01-01 do 2018-12-31 


NOTA-9 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE 
KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT 


FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU 


Dodatnie różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dodatnie różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane 
w walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dodatnie różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Dodatnie różnice 
kursowe 


niezrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


zrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Ujemne różnice 
kursowe 


niezrealizowane w 
walucie 


sprawozdania w 
tys. 


Akcje 84 16 -73 -10 128 189 -76 -16 
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  2019-12-31 2018-12-31 


NOTA-9 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY 
PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


Kurs w stosunku do zł Waluta Kurs w stosunku do zł Waluta 


CZK 0,1676 CZK 0,1673 CZK 


EUR 4,2585 EUR 4,3000 EUR 


HUF 0,0129 HUF 0,0134 HUF 


TRY 0,6380 TRY 0,7108 TRY 


USD 3,7977 USD 3,7597 USD 


 


 







ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 
ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 


21 


Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja 


 


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


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


NOTA-10 I. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK 
(STRATA) Z TYTUŁU LOKAT 


Wartość 
zrealizowanego 


zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 


tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 


zysku z wyceny 
aktywów w tys. 


Wartość 
zrealizowanego 


zysku  (straty) ze 
zbycia lokat w 


tys. 


Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego 


zysku z wyceny 
aktywów w tys. 


Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 6 301 760 4 540 -25 422 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -3 - -314 5 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: 6 298 760 4 226 -25 417 


 


 
Wypłacone dochody Subfunduszu 


Nie dotyczy 
 


Wypłacone przychody ze zbycia lokat Subfunduszu 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 11 - Koszty Subfunduszu 


Koszty pokrywane przez Towarzystwo 


Nie dotyczy 


 


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


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


NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie 


sprawozdawczym w tys. 
Wartość w okresie 


sprawozdawczym w tys. 


z tytułu wynagrodzenia stałego 2 576 4 286 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 2 576 4 286 


 


 


Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 


 


 
NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH 


UCZESTNICTWA 
2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 


I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie 
lata obrotowe 


65 915 84 716 126 298 


II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek 
uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 


-     


Jednostka typu A 48,98 45,61 56,58 


Jednostka typu A (USD) 12,90 12,13 56,58 


Jednostka typu B 48,98 45,61 56,58 


Jednostka typu P 48,98 45,61 56,58 
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INFORMACJA DODATKOWA 


 


1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: 


W bieżącym okresie nie ujawniły się znaczące zdarzenia z lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym. 
 
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym: 


Istotnym zdarzeniem po dniu bilansowym mogącym wpływać na wyniki finansowe Subfunduszu jest wystąpienie 
pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Skutki społeczne i gospodarcze pandemii będą 
miały w dłuższym okresie czasu wpływ na wyniki emitentów papierów wartościowych znajdujących się w portfelu 
Subfunduszu, co może przełożyć się negatywnie na ich wycenę, a także na zdolność podmiotów do regulowania 
zobowiązań. Opisane okoliczności mogą skutkować obniżeniem wyceny aktywów Subfunduszu i osiąganej przez 
niego stopy zwrotu, a także przejściowym zakłóceniem płynności bieżącej Subfunduszu. Konsekwencją 
niestabilności rynków finansowych jest także wzrost ryzyka występowania pasywnych przekroczeń limitów 
inwestycyjnych Subfunduszu. 


 
3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych 
danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami 
finansowymi: 


Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i w 
porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi jednostkowymi sprawozdaniami 
finansowymi. 
 


4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu: 


 
a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa: 


Nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 


 


c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz: 


Nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz. 


 
5. Na dzień podpisania jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu nie występuje niepewność 
co do możliwości kontynuowania działalności. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone zgodnie z zasadą kontynuacji działalności.  


Zarząd Rockbridge TFI przeprowadził analizę w zakresie oceny ryzyka utraty zdolności do kontynuacji działalności 
Subfunduszu wskutek pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 
Analizie zostały poddane między innymi następujące aspekty: 
- jakość portfela inwestycyjnego, w tym pod kątem potencjalnego wystąpienia przypadku utraty wartości aktywów po 
dacie bilansowej; 
- płynność portfela inwestycyjnego, w tym możliwość realizacji zwiększonej skali umorzeń; 
- zmianę wartości aktywów netto po dacie bilansowej wraz z wpływem na limity inwestycyjne oraz przesłanki 
postawienia Subfunduszu w stan likwidacji; 
- ryzyko operacyjne działalności Subfunduszu i Towarzystwa, w tym plan kontynuacji działania w warunkach 
epidemii. 
Jednocześnie, Towarzystwo monitoruje na bieżąco możliwość kontynuacji działania przez kluczowych partnerów, w 
tym Agenta Transferowego i Depozytariusza. 
W opinii Zarządu Rockbridge TFI zbadane okoliczności uzasadniają przyjęte założenie, że Subfundusz będzie 
dysponował wystarczającymi zasobami, aby kontynuować swą działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego. Kierownictwo TFI doszło do wniosku, że wpływ możliwych scenariuszy branych pod uwagę przy 
dokonywaniu tego osądu nie powoduje istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń i okoliczności, które budziłyby 
poważne wątpliwości, co do zdolności Subfunduszu do kontynuowania działalności. 


 


6. Inne informacje niż wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian: 


Brak innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian. 
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7. Towarzystwo informuje, że wartość godziwa na dzień bilansowy wszystkich akcji notowanych znajdujących się w 


portfelu Funduszu została wyznaczona w oparciu o notowania rynkowe z dnia 30 grudnia 2019 r. lub ostatnie 
dostępne notowania rynkowe, jeśli w dniu 30 grudnia 2019 r. nie występowały transakcje danym papierem. Biorąc 
pod uwagę wartość obrotów na rynku obserwowaną w ciągu ostatnich miesięcy Towarzystwo identyfikuje spółki o 
ograniczonej płynności, w szczególności takie, dla których w ocenie Zarządu Towarzystwa mogłyby wystąpić 
trudności z upłynnieniem całej pozycji Funduszu w drodze transakcji rynkowych w okresie roku kalendarzowego. 
Całkowita wartość papierów udziałowych takich spółek wyniosła na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. 
10 472 823,70 PLN, co stanowiło 15,89% WAN Funduszu.  
 
8. Opis wprowadzonych zmian stosowanych metod wyceny 
 


W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał istotnych zmian w polityce rachunkowości oraz stosowanych 
metodach wyceny. 
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Katarzyna Kosior 
Dyrektor 
Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
ProService Finteco Sp. z o.o. 


 


Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych: 
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Dyrektor 
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Witold Chuść 
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Rockbridge Towarzystwo Funduszy 
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Warszawa, dnia 15 maja 2020 roku 
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:
Rockbridge FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek


(Fundusz)
działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów z
dnia 24 grudnia 2007 r.  w  sprawie  szczególnych zasad  rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, iż dane  dotyczące  
stanów  aktywów  Funduszu,  w tym w  szczególności aktywów zapisanych na
rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z  tych  
aktywów  przedstawionych  w  sprawozdaniu  finansowym  Funduszu  sporządzonym  na
dzień  31 grudnia 2019 za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. są zgodne
ze stanem faktycznym.


W imieniu mBank S.A.:


Sporządził (a): Katarzyna Marcinowska
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Sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta z badania 
Dla Walnego Zgromadzenia  
Rockbridge Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 
 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania jednostkowego


Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
rocznego sprawozdania jednostkowego 
Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i 
Średnich Spółek („Subfundusz”), które 
zawiera: 


— zestawienie lokat oraz bilans 
sporządzone na dzień 
31 grudnia 2019 r.;  


oraz sporządzone za rok obrotowy od 
1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.: 


— rachunek wyniku z operacji; 
— zestawienie zmian w aktywach netto; 


 oraz 


— noty objaśniające i informację 
dodatkową; 


(„sprawozdanie jednostkowe”). 


Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie 
jednostkowe Subfunduszu: 


— przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej 
Subfunduszu na dzień 
31 grudnia 2019 r. oraz finansowych 
wyników działalności za rok obrotowy 
zakończony tego dnia, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości („ustawa 
o rachunkowości”), wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi 
oraz przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości; 


— jest zgodne, we wszystkich istotnych 
aspektach, co do formy i treści 
z obowiązującymi Subfundusz 
przepisami prawa oraz statutem 
Subfunduszu; 


— zostało sporządzone, we wszystkich 
istotnych aspektach, na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, zgodnie z przepisami 
rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
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Podstawa Opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień: 


— Krajowych Standardów Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych 
Standardów Badania przyjętych przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
(„KSB”);  


— ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 


nadzorze publicznym („ustawa o biegłych 
rewidentach”). 


Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
regulacjami została opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie sprawozdania jednostkowego. 


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


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


finansowych w Polsce. Spełniamy wszystkie 
obowiązki etyczne wynikające z tych 
wymogów i Kodeksu IFAC. W trakcie badania 
kluczowi biegli rewidenci oraz firma audytorska 
pozostali niezależni od Funduszu zgodnie 
z wymogami niezależności określonymi 
w ustawie o biegłych rewidentach.


Objaśnienie ze zwróceniem uwagi
Zwracamy uwagę na ujawnienie w punkcie 7 
informacji dodatkowej do sprawozdania 
jednostkowego na stronie 23, które wskazuje, 
że w skład lokat Subfunduszu wchodzą akcje o 
ograniczonej płynności, których wartość na 
dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 10 473 tys. 
PLN, co stanowiło około 16% wartości 
aktywów netto Subfunduszu. Jak opisano w 
ujawnieniu do sprawozdania jednostkowego 
Zarząd Towarzystwa nie widzi realnych 


możliwości upłynnienia tych akcji w drodze 
transakcji rynkowych w ciągu roku od 31 
grudnia 2019 r. 


Nasza opinia nie została zmodyfikowana ze 
względu na tę sprawę. 


 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie jednostkowe
Zarząd Rockbridge Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), pełniący 
dla Funduszu funkcję kierownika jednostki, jest 
odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, sprawozdania jednostkowego 
przedstawiającego rzetelny i jasny obraz 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi 
na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami 
prawa i statutem, a także za kontrolę 
wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje 
za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie 
sprawozdania jednostkowego 
niezawierającego istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając sprawozdanie jednostkowe 
Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za 
ocenę zdolności Subfunduszu do 
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli 


ma to zastosowanie, kwestii związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
założenia kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza 
dokonać rozwiązania Subfunduszu, zaniechać 
prowadzenia działalności, albo gdy nie ma 
żadnej realnej alternatywy dla rozwiązania 
Subfunduszu lub zaniechania prowadzenia 
działalności. 


Zgodnie z ustawą o rachunkowości Zarząd 
oraz członkowie Rady Nadzorczej 
Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie jednostkowe spełniało 
wymagania przewidziane w tej ustawie. 
Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są 
odpowiedzialni za nadzór nad procesem 
sprawozdawczości finansowej Subfunduszu. 
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania jednostkowego
Celem badania jest uzyskanie racjonalnej 
pewności, czy sprawozdanie jednostkowe 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 
podejmowane na podstawie sprawozdania 
jednostkowego. 


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 
jednostkowego 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 istotnego zniekształcenia 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo 
może obejmować zmowę, fałszerstwo, 
celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd 
lub obejście systemu 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 działania kontroli 
wewnętrznej Subfunduszu; 


— oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych z nimi 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, oceniamy, czy istnieje istotna 
niepewność związana ze zdarzeniami lub 
okolicznościami, 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 
z badania sprawozdania jednostkowego 
na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 
jednostkowym lub, jeżeli takie ujawnienia 
są nieodpowiednie, modyfikujemy naszą 
opinię. Nasze wnioski są oparte na 
dowodach badania uzyskanych do dnia 
sporządzenia sprawozdania z badania 
sprawozdania jednostkowego. Przyszłe 
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 
że Subfundusz zaprzestanie kontynuacji 
działalności; 


— oceniamy ogólną prezentację, strukturę 
i treść sprawozdania jednostkowego, 
w tym ujawnienia, a także czy 
sprawozdanie jednostkowe odzwierciedla 
stanowiące ich podstawę transakcje 
i zdarzenia w sposób zapewniający 
rzetelną prezentację. 


Przekazujemy Komitetowi Audytu 
Towarzystwa informacje między innymi 
o planowanym zakresie i terminie 
przeprowadzenia badania oraz znaczących 
ustaleniach badania, w tym wszelkich 
znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, 
które zidentyfikujemy podczas badania. 
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Inne informacje


Na inne informacje składają się informacje 
ujawniane na podstawie 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.     


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za 
Inne informacje zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta


Nasza opinia z badania sprawozdania 
jednostkowego nie obejmuje Innych informacji. 


W związku z badaniem sprawozdania 
jednostkowego naszym obowiązkiem jest 
zapoznanie się z Innymi informacjami, 
i czyniąc to, rozważenie, czy nie są one 
istotnie niespójne ze sprawozdaniem 


jednostkowym, z naszą wiedzą uzyskaną 
w trakcie badania, lub w inny sposób wydają 
się być istotnie zniekształcone. Jeżeli na 
podstawie wykonanej pracy stwierdzimy 
istotne zniekształcenie w Innych informacjach, 
to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 
w naszym sprawozdaniu z badania. Nie mamy 
żadnych spraw do zaraportowania.


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 
 


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych


Zarząd Towarzystwa odpowiada za 
zapewnienie zgodności działania Subfunduszu 
z regulacjami ostrożnościowymi. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie 
w sprawozdaniu z badania, czy Subfundusz 
przestrzega obowiązujących regulacji 
ostrożnościowych określonych w odrębnych 
przepisach.  


Celem badania sprawozdania jednostkowego 
nie było wyrażenie opinii na temat 
przestrzegania przez Subfundusz 
obowiązujących regulacji ostrożnościowych, 
a zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. 


W oparciu o przeprowadzone badanie 
sprawozdania jednostkowego, informujemy, że 


poza ujawnionymi w sprawozdaniu 
jednostkowym pod tabelą główną informacjami 
o przekroczeniu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
przez Subfundusz limitu, o którym mowa w art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a 
także w art. 56 ust. 5 Statutu Funduszu nie 
zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia 
przez Subfundusz, w okresie od dnia 
1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
obowiązujących regulacji ostrożnościowych 
określonych w odrębnych przepisach, które 
mogłyby mieć istotny wpływ na badane 
sprawozdanie jednostkowe. 
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