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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO 


JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Superfund Towarzystwa 


Funduszy Inwestycyjnych S.A. 


 


Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 


Subfunduszu Superfund Goldfuture („Subfundusz”), wydzielonego w ramach Superfund Specjali-


stycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. 


Dzielnej 60, 01-029 Warszawa, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 


zestawienie lokat oraz bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., rachunek wyniku z opera-


cji, zestawienie zmian w aktywach netto oraz noty objaśniające i informacja dodatkowa. 


 


Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:  


- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień 31 


grudnia 2019 r. oraz jego wyniku z operacji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 


ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz 


przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,  


- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statu-


tem Funduszu,  


- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 


przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 


Podstawa opinii  


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania  w wersji 


przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz 


stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
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oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność, zgodnie z 


tymi standardami, została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność bie-


głego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego”. 


 


Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgo-


wych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej 


Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do ba-


dania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z 


tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident 


oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami nie-


zależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.  


 


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 


podstawę dla naszej opinii. 


 


Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – zdarzenie po zakończeniu okresu sprawozdawczego. 


Zwracamy uwagę na notę VII.2 informacji dodatkowej Subfunduszu, w której opisano niepewność 


związaną z możliwym wpływem pandemii koronawirusa na przyszłą działalność Subfunduszu. 


Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 


 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 


Zarząd Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) jest odpowie-


dzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, spra-


wozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 


i wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasa-


dami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa i statutem, 


a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie 


sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszu-


stwem lub błędem. 


 


Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdol-


ności Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw 


związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako pod-


stawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd Towarzystwa zamierza dokonać likwi-


dacji Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alterna-


tywy dla likwidacji albo zaniechania działalności. 
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Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 


sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Człon-


kowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finanso-


wej Subfunduszu 


 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego  


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 


zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie spra-


wozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem 


pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istnieją-


ce 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 sprawozdania finan-


sowego. 


Zgodnie z par. 5 Krajowego Standardu Badania 320, koncepcja istotności stosowana jest przez 


biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak  i przy ocenie 


wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli 


występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta.  


W związku z powyższym, wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte  w sprawozdaniu z badania są 


wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgod-


nie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej stopy zwrotu Subfunduszu ani efektyw-


ności lub skuteczności prowadzenia jego spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przy-


szłości. 


 


Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy scepty-


cyzm, a także:  


- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spo-


wodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 


odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpo-


wiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształce-


nia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo 


może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia 


kontroli wewnętrznej,  


- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania 


procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia 
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opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa,  


- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność sza-


cunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa,  


- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasa-


dy kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych 


dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, 


która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działal-


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


zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w 


sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą 


opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia na-


szego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spo-


wodować, że Subfundusz zaprzestanie kontynuacji działalności,  


- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujaw-


nienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zda-


rzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji   


W ramach badania załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy procedury bada-


nia, których celem była identyfikacja przypadków naruszenia przez Subfundusz obowiązujących 


regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, które mogłyby mieć istotny 


wpływ na sprawozdanie finansowe. Za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z powyż-


szymi regulacjami ostrożnościowymi odpowiada Zarząd Towarzystwa. Celem przeprowadzonego 


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


przez Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych.  


W toku prac, nie stwierdziliśmy przypadków trwałego nieprzestrzegania przez Subfundusz w 


okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. obowiązujących regulacji ostrożnościowych, 


określonych w przepisach wymienionych powyżej, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie 


finansowe. 


 


Do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu dołączono oświadczenie Depozytariusza 


potwierdzające zgodność danych dotyczących stanów aktywów Subfunduszu, w tym zapisanych 


na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynika-


jących przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Subfunduszu, ze stanem faktycznym, zgod-


nie z par. 37 Rozporządzenia. 
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Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 


sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Marzena Wójcik. 


 


 


Działający w imieniu Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w 02-703 Warszawa, 


ul. Bukowińska 26B/U2, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3159 w imieniu które-


go kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kluczowy Biegły Rewident, nr 10787 


  


 


 


 


Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 r. 
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I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUBFUNDUSZU 


 


1. Nazwa Subfunduszu 


Subfundusz Superfund GoldFuture został wydzielony w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). 


Fundusz został wpisany do rejestru funduszy pod numerem RFI 214. Fundusz został zarejestrowany w dniu 5 
grudnia 2005 roku. Subfundusz rozpoczął działalność w dniu 27 września 2007 roku. Pierwsza wycena 
Subfunduszu miała miejsce w dniu 13 października 2007 r. 


Fundusz oraz Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. 


Subfundusz posiada jedną kategorię jednostek uczestnictwa. Wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa 
Subfunduszu mogą zostać dokonane na rachunek prowadzony w walucie PLN, EUR oraz USD. Brak jest 
kategorii różnicujących jednostki w rozumieniu art. 158 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1355) (zwana dalej 
Ustawą).. 


 


2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


Subfundusz Superfund GoldFuture jest zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzielna 60 (wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000234965), zwane dalej „Towarzystwem”. 


 


3. Depozytariusz 


Depozytariuszem prowadzącym subrejestr aktywów Subfunduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru 
aktywów Funduszu jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 
26. 


 


4. Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik 
Firma Audytorska nr 3159 z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 26B lok. U2. 


 


5. Cel inwestycyjny Subfunduszu 


1. Celem inwestycyjnym Superfund GoldFuture jest wzrost wartości Aktywów tego Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. 


2. Superfund GoldFuture realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w tytuły 
uczestnictwa Class Gold zbywane przez Superfund Green One. Do dnia 23 lutego 2015 roku realizacja celu 
inwestycyjnego Subfunduszu odbywała się poprzez inwestowanie do 100% swoich Aktywów w tytuły 
uczestnictwa Class Gold I zbywane przez Superfund Green A USD. Superfund GoldFuture może ponadto 
inwestować swoje Aktywa w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami 
Statutu. 


3. Superfund GoldFuture nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 


 


 


6. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu i kryteria doboru lokat 


1. Superfund GoldFuture lokuje swoje Aktywa z zachowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych 
dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu aktywów niepublicznych w tytuły uczestnictwa 
Class Gold zbywane przez Superfund Green Sicav, w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz 
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne, 
papiery wartościowe, takie jak obligacje, bony skarbowe, bony pieniężne oraz weksle, Instrumenty Rynku 
Pieniężnego, wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, , akcje, warranty 
subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, waluty, Instrumenty Pochodne, w tym 
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne pod warunkiem, że są zbywalne oraz depozyty. 
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2. Superfund GoldFuture dokonuje lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji: 


2.1. lokaty w tytuły uczestnictwa - do 100% wartości Aktywów, zgodnie ze zmianą Statutu Funduszu 
ogłoszoną w dniu 5 listopada 2010 roku, 


2.2. lokaty w aktywa inne niż papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz Instrumenty 
Rynku Pieniężnego - co najmniej 80% wartości Aktywów, 


2.3. Superfund GoldFuture może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, 
pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości 
Aktywów Netto Superfund GoldFuture w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, 


2.4. do portfela inwestycyjnego Superfund GoldFuture nie mogą być nabywane jednostki uczestnictwa 
żadnego innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu. 


3. Celem Superfund Sicav jest osiągnięcie dla uczestników danego subfunduszu wydzielonego w ramach 
Superfund Sicav, w tym Superfund Green Sicav, długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez 
inwestowanie w instrumenty pochodne, takie jak transakcje forward i futures w zakresie towarów, walut, stop 
procentowych, w jednostki lub tytuły uczestnictwa innych instytucji zbiorowego inwestowania, głównie 
funduszy hedgingowych, czy też bezpośrednio w zbywalne papiery wartościowe lub inne aktywa i 
instrumenty finansowe dozwolone przez przepisy prawa, lub poprzez dokonywanie lokat w kombinację 
inwestycji, o których mowa wyżej. 


4. Do inwestycji Superfund Green Sicav mają zastosowanie następujące wspólne ograniczenia inwestycyjne 
dotyczące wszystkich subfunduszy w ramach Superfund Sicav: 


4.1. Superfund Sicav inwestuje jedynie w instrumenty finansowe i nie inwestuje w wytwory sztuk pięknych, 


4.2. Przy inwestowaniu w papiery wartościowe inne niż tytuły uczestnictwa czy jednostki uczestnictwa 
wyemitowane przez fundusze inwestycyjne (instytucje zbiorowego inwestowania), Superfund Sicav: 


- nie inwestuje więcej niż 10% aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego nie notowane na giełdzie papierów wartościowych lub nie będące w obrocie na innym rynku 
regulowanym, 


- nie nabywa więcej niż 10% papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego tego samego 
rodzaju, wyemitowanych przez tego samego emitenta, 


- nie inwestuje więcej niż 20% aktywów netto danego subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez tego samego emitenta. 


Ograniczenia te nie dotyczą papierów wartościowych wyemitowanych lub gwarantowanych przez państwo 
będące członkiem OECD lub jego władze samorządowe lub międzynarodowe organy publiczne przy Unii 
Europejskiej o zakresie działania regionalnym lub światowym. 


4.3. Superfund Sicav nie udziela pożyczek osobom trzecim. 


 


 


 


7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2019 roku. 


Dane porównawcze obejmują okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 


Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 


Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w pełnych tysiącach złotych. 


 


 


 


8. Zasada kontynuacji działalności przez Fundusz i Subfundusz 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Fundusz i Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, to znaczy w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 







 
SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, 


SUBFUNDUSZ SUPERFUND GOLDFUTURE 


 
4 


 


Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszu. Na 
dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Subfunduszu 
i Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych. 


 


9. Dzień wyceny 


Dniami Wyceny Funduszu są dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 
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II. ZESTAWNIENIE LOKAT 


TABELA GŁÓWNA 


 
  31-12-2019 31-12-2018 


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 - - - - - - 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji - - - - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe - - - - - - 


Listy zastawne - - - - - - 


Dłużne papiery wartościowe - - - - - - 


Instrumenty pochodne - 126 0,64% - 15 0,29% 


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


Jednostki uczestnictwa - - - - - - 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą 


14 592 17 437 89,25% 5 096 4 690 91,59% 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Waluty - - - - - - 


Nieruchomości - - - - - - 


Statki morskie - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Suma: 14 592 17 563 89,89% 5 096 4 705 91,88% 


 


 
Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej 


Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały 


ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. 


 


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 jednostkowego 


sprawozdania finansowego. 







 
SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, 


SUBFUNDUSZ SUPERFUND GOLDFUTURE 


 
6 


 


TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 


 


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 


          1 200 000 - 126 0,64% 


AKTYWNY RYNEK REGULOWANY           - - - - 


AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY           - - - - 


NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU           1 200 000 - 126 0,64% 


Forward USD/PLN, 2020.01.31 (-)  
(Krótka) 


NIENOTOWANE 
NA AKTYWNYM 
RYNKU 


NIE DOTYCZY 
ALIOR BANK 
S.A. 


POLSKA 


1,200,000.00 
USD  po kursie 
walutowym 
3.9020000000 
PLN 


1 200 000 - 126 0,64% 


Suma:           1 200 000 - 126 0,64% 


 


 
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA 


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE 
PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO 


INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA 
GRANICĄ 


Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta 
Kraj siedziby 


emitenta 
Liczba 


Wartość według 
ceny nabycia w 


tys. 


Wartość według 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


AKTYWNY RYNEK REGULOWANY         - - - - 


AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY         - - - - 


NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU         4 033 14 592 17 437 89,25% 


SUPERFUND GREEN USD GOLD, OPEN-
END FUND, SICAV (LU1084751533) 


NIENOTOWANE 
NA AKTYWNYM 
RYNKU 


NIE DOTYCZY 
SUPERFUND 
SICAV 


LUKSEMBURG 4 033 14 592 17 437 89,25% 


Suma:         4 033 14 592 17 437 89,25% 
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III. BILANS 
 


BILANS 31-12-2019 31-12-2018 


I. Aktywa 19 538 5 121 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 575 416 


2) Należności 400 0 


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - 0 


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 0 


- dłużne papiery wartościowe - 0 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 17 563 4 705 


- dłużne papiery wartościowe - 0 


6) Nieruchomości - 0 


7) Pozostałe aktywa - 0 


II. Zobowiązania 1 295 30 


    0 


III. Aktywa netto (I - II) 18 243 5 091 


IV. Kapitał funduszu/subfunduszu 19 825 9 616 


1) Kapitał wpłacony 111 085 98 000 


2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -91 260 -88 384 


V. Dochody zatrzymane -4 553 -4 134 


1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -813 -592 


2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 740 -3 542 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 971 -391 


VII. Kapitał funduszu/subfunduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 243 5 091 


      


Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa 30 640,1184 11 511,0411 


Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 595,40 442,31 


 


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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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IV. 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 46 7 


Dywidendy i inne udziały w zyskach - 0 


Przychody odsetkowe 9 7 


Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - 0 


Dodatnie saldo różnic kursowych 37 0 


Pozostałe - 0 


II. Koszty funduszu/subfunduszu 267 384 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 165 128 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - 0 


Opłaty dla depozytariusza 53 52 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - 0 


Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - 0 


Usługi w zakresie rachunkowości 43 39 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - 0 


Usługi prawne - 0 


Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - 0 


Koszty odsetkowe - 0 


Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - 0 


Ujemne saldo różnic kursowych - 165 


Pozostałe 6 0 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu/subfunduszu netto (II-III) 267 384 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) -221 -377 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 164 -2 452 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -198 -1 344 


- z tytułu różnic kursowych -9 87 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 362 -1 108 


- z tytułu różnic kursowych -25 601 


VII. Wynik z operacji (V+-VI) 2 943 -2 829 


Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa 96,05 -245,76 


 
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 jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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V. 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     


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 


5 091 10 176 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 2 943 -2 829 


a) przychody z lokat netto -221 -377 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -198 -1 344 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 362 -1 108 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 943 -2 829 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu/subfunduszu (razem): 0 0 


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) 10 209 -2 256 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 13 085 7 916 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -2 876 -10 172 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) 13 152 -5 085 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 243 5 091 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 056 8 499 


II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa     


1. Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym     


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 24 260,3833 13 555,1372 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 5 131,3060 18 952,9375 


Saldo zmian 19 129,0773 -5 397,8003 


2. Zmiana liczby jednostek od początku działalności 
funduszu/subfunduszu 


    


Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 159 132,9919 134 872,6086 


Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 128 492,8735 123 361,5675 


Saldo zmian 30 640,1184 11 511,0411 


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 


442,31 601,83 


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


595,40 442,31 


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


34,61% -26,51% 


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


442,25 02-01-2019 415,50 28-11-2018 


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


637,72 04-09-2019 694,01 25-01-2018 


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


595,40 31-12-2019 442,31 31-12-2018 


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


2,41% 4,52% 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1,49% 1,51% 


Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 


Opłaty dla depozytariusza 0,48% 0,61% 


Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - 


Usługi w zakresie rachunkowości 0,39% 0,46% 


Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu/subfunduszu - - 


 
 
Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości 
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
 
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją 


dodatkową, które stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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VI. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 


SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ SUPERFUND 
GOLDFUTURE 


(w tys. PLN) 


Nota nr 1: Polityka rachunkowości Subfunduszu 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 395– tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) 
oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 249 Poz. 1859). 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. 


Jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje wprowadzenie, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z 
operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, noty objaśniające oraz informację dodatkową. 


Opis przyjętych zasad rachunkowości: 


1. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. 


2. W dniu wyceny aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według stanów odpowiednio aktywów i 
zobowiązań oraz odpowiednio kursów, cen i wartości z dnia wyceny. 


3. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości wszystkich aktywów Subfunduszu w dniu wyceny 
pomniejszonej o zobowiązania Subfunduszu. 


4. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub 
odkupienia jednostek. 


5. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie 
uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub 
wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt. 4. 


6. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte 
nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zeru. 


7. Otwarty kontrakt terminowy ujmuje się w księgach rachunkowych Subfunduszu według wartości księgowej 
równej zeru; prowizja maklerska i inne koszty związane z jego otwarciem pomniejszają niezrealizowany zysk 
(powiększają niezrealizowaną stratę) z wyceny kontraktu; prowizja maklerska oraz inne koszty związane z 
zamknięciem kontraktu pomniejszają zrealizowany zysk (powiększają zrealizowaną stratę) z kontraktu 
terminowego. 


8. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne składniki lokat mają przypisaną cenę nabycia 
wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat w zamian, za które zostały otrzymane, skorygowaną o 
ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 


9. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich 
wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek ujmuje się w księgach rachunkowych odrębnie. 


10. Zysk lub stratę ze zbycia lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na 
przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku 
instrumentów wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - najwyższej bieżącej wartości księgowej 
(nie dotyczy papierów wartościowych nabytych z udzielonym przez drugą stronę przyrzeczeniem odkupu). W 
przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu podlegają kolejno te 
zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. Zysk lub stratę ze zbycia walut 
obcych wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”. 


11. W przypadku, gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego papieru wartościowego, 
ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika. 


12. Przysługujące, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na 
rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji 
wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa. Niewykonane prawo poboru 
akcji uznaje się za zbyte według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 


13. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w 
którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający 
wartości prawa do dywidendy. 
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14. Przysługujące prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz przysługujące prawo 
poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje się w księgach w dniu następnym po dniu ustalenia tych 
praw. 


15. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji niepowodującą zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, 
ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej 
ceny nabycia. 


16. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 


17. Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone (USD i EUR), a także w walucie 
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 
dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu. Jeżeli operacje dotyczące Subfunduszu są 
wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu – ich wartość należy określić w relacji 
do wskazanej przez Subfundusz waluty, dla której ustalany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski. 


18. Przychody z lokat obejmują w szczególności: dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną 
środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziały w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz przychody związane z posiadaniem nieruchomości. 


19. Subfundusz może otrzymać dodatkowe świadczenia jako znaczący klient Superfund Sicav, które wypłacane jest 
Towarzystwu tytułem opłaty za zarządzanie Subfunduszem. 


20. Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku 
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, koszty odsetkowe oraz koszty 
związane z posiadaniem nieruchomości. 


21. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej nalicza się 
zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta. Przychody odsetkowe od lokat 
bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


22. W przypadku kosztów Subfunduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów 
operacyjnych zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. Preliminarz kosztów zawiera pozycje w wysokości 
uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartośc i 
aktywów netto w dniach wyceny. 


23. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


24. Skutki przeszacowania depozytów krótkoterminowych i środków pieniężnych w walucie obcej Subfundusz 
zalicza odpowiednio do dodatnich lub ujemnych różnic kursowych w rachunku wyniku z operacji. 


25. Depozyty krótkoterminowe Subfundusz zalicza do środków pieniężnych. 


Stosowane najważniejsze zasady wyceny 


1. Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny określonym w Statucie 
oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 


2. Aktywa Subfundusz wycenia się a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej 
wartości godziwej z zastrzeżeniem następujących zasad: 


2.1. wartością godziwą składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest wartość wg. ostatniego 
dostępnego na godzinę 23:30 kursu; 


2.2. wartość godziwą dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na rynku aktywnym wyznacza się w 
skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 


2.3. wartość godziwą pozostałych składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku może zostać 
oszacowana przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi lub poprzez 
zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat lub poprzez oszacowanie wartości składnika 
lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji lub poprzez oszacowanie na podstawie 
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie papieru wartościowego, w 
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 


3. W przypadku papierów wartościowych notowanych na więcej niż jednym rynku aktywnym, wartością godziwą jest 
kurs ustalony na rynku głównym. Subfundusz dokonuje wyboru rynków głównych na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego. 


4. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku. W  przypadku 
papierów nienotowanych na rynku aktywnym – w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany, 
zagraniczne papiery wartościowe wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według ostatniego dostępnego 
na godzinę 23:30 średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
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5. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się metodą skorygowanej 
ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia 
papierów wartościowych przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu wycenia się metodą korekty różnicy 
pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 


6. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych i inne instrumenty finansowe o  podobnej charakterystyce wyceniane są z uwzględnieniem 
następujących zasad: 


6.1. Wycena tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, certyfikatów inwestycyjnych w 
funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych o  podobnej charakterystyce dla których 
nie istnieją rynki aktywne oraz nie są dostępne wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/tytuł 
uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny, wykonana jest przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych 
odnoszących cenę instrumentu finansowego do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych 
działalności instytucji zbiorowego inwestowania,  na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym rynku dla 
instrumentów finansowych notowanych na aktywnym rynku; 


6.2. Wycena tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, certyfikatów inwestycyjnych w 
funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych o  podobnej charakterystyce, dla których 
nie istnieją rynki aktywne oraz są dostępne wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/tytuł 
uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny publikowane przez fundusz docelowy (emitenta), lecz decyzją 
Towarzystwa wyceniane są w oparciu o wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/tytuł 
uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny publikowane przez fundusz docelowy (emitenta) - wyceniane są w 
oparciu o ostatnio ogłoszoną publicznie przez fundusz docelowy (emitenta), dostępną na godzinę 23:30 w 
Dniu Wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł 
uczestnictwa. 


Środki pieniężne oraz niedenominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są 
wyrażone, w przeliczeniu na walutę polską. 


Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji 


Do pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu i Subfunduszu Towarzystwo stosowało metodę zaangażowania. Od 4 
czerwca 2016 roku Towarzystwo oblicza ekspozycje AFI z uwzględnieniem art. 6-11 rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 roku. 


Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 


Nie wprowadzono zmian w okresie sprawozdawczym. 
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Nota nr 2 Należności Subfunduszu 


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


Należności 400 - 


Z tytułu zbytych lokat - - 


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 400 - 


Z tytułu dywidend - - 


Z tytułu odsetek - - 


Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 


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


Pozostałe - - 


 


Nota nr 3 Zobowiązania Subfunduszu 


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


Zobowiązania 1 295 30 


Z tytułu nabytych aktywów 949 - 


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


Z tytułu instrumentów pochodnych - - 


Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 310 14 


Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 


- - 


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 36 15 


Pozostałe składniki zobowiązań - 1 


 


Nota nr 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 


  31-12-2019 31-12-2018 


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 - 1 575 - 416 


DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - 1 575 - 416 


EUR 1 3 - - 


PLN 1 529 1 529 414 414 


USD 1 43 1 2 


DZ BANK POLSKA S.A. - - - - 


PLN - - - - 


ING BANK ŚLĄSKI S.A. - - - - 


PLN - - - - 


NIE DOTYCZY - - - - 


PLN - - - - 


 


  
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 walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 


sprawozdania 
finansowego w tys. 


II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych 996 530 


 


*) Średni poziom środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym liczony jest na podstawie średniej arytmetycznej stanu na początku i na końcu 
okresu sprawozdawczego. 


 
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 


Nie dotyczy 







 
SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, 


SUBFUNDUSZ SUPERFUND GOLDFUTURE 


 
14 


 


Nota nr 5 Ryzyka 


  31-12-2019 31-12-2018 


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: - - 


(*) Jako aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej traktuje się stałokuponowe i zerokuponowe dłużne 
instrumenty finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące oprocentowania oraz terminów wykupu/zapadalności zostały przedstawione w 
tabelach uzupełniających zestawienia lokat.    


 


  31-12-2019 31-12-2018 


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 (**) - - 


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


Zobowiązania (***) - - 


Suma: - - 


 
(**) Jako aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się zmiennokuponowe dłużne 


instrumenty finansowe oraz instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. 


 


(***) Jako zobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej traktuje się instrumenty 


pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. 


 


  31-12-2019 31-12-2018 


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 (****) 


2 101 431 


Środki na rachunkach bankowych 1 575 416 


Należności 400 - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 126 15 


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


- - 


 


(****) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych, depozytów, 
należności, dłużnych instrumentów finansowych i niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych których wycena na dzień bilansowy jest 
dodatnia oraz transakcji typu buy-sell-back. 


(*****) Za znaczącą koncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem. 


 


  31-12-2019 31-12-2018 


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 46 2 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 17 563 4 705 


Zobowiązania 949 1 
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Nota nr 6 Instrumenty pochodne 


 


 


  31-12-2019 


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 USD/PLN, 2020.01.31 (-) Krótka Forward 
Zabezpieczenie 
przed ryzykiem 
walutowym 


126 -1 200 000,00 31-01-2020 -1 200 000,00 31-01-2020 31-01-2020 


Suma:         -1 200 000,00         


 


  31-12-2018 


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 USD/PLN, 2019.02.19 (-) Krótka Forward - 15 -600 000,00 19-02-2019 


600,000.00 
USD  po kursie 


walutowym 
3.7805000000 


PLN 


19-02-2019 19-02-2019 


Suma:         -600 000,00         


 


 


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


Nie dotyczy 
 


 


Nota nr 8 Kredyty i pożyczki 


Nie dotyczy 
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Nota nr 9 Waluty i różnice kursowe 


 


  31-12-2019 31-12-2018 


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 - 19 538 - 5 121 


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 1 575 - 416 


EUR 1 3 - - 


PLN 1 529 1 529 414 414 


USD 1 43 1 2 


2) Należności - 400 - - 


PLN 400 400 - - 


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


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - - - - 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 17 563 - 4 705 


USD 4 624 17 563 1 251 4 705 


- dłużne papiery wartościowe - - - - 


6) Nieruchomości - - - - 


7) Pozostałe aktywa - - - - 


II. Zobowiązania - 1 295 - 31 


PLN 346 346 30 30 


USD 250 949 - 1 


 


  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. 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


4 - -13 -25 199 601 -112 - 


 


  31-12-2019 


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


Kurs w stosunku do zł Waluta 


EUR 4,2585 EUR 


USD 3,7977 USD 
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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 - - - - 


Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -198 3 362 -1 344 -1 108 


Nieruchomości - - - - 


Pozostałe - - - - 


Suma: -198 3 362 -1 344 -1 108 


 
II. WYPŁACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU 


Nie dotyczy 


 


III. WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU 


Nie dotyczy 


 


Nota nr 11 Koszty Subfunduszu 


I. 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 165 128 


z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 


Suma: 165 128 


 
 


Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa 


NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 


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


18 243 5 091 10 176 


II. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku 
obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe 


595,40 442,31 601,83 


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


595,40 442,31 601,83 


 







 
SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, 


SUBFUNDUSZ SUPERFUND GOLDFUTURE 


 
18 


 


VII. INFORMACJA DODATKOWA 


 
SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ SUPERFUND 
GOLDFUTURE 
 
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 


finansowym za bieżący okres sprawozdawczy 


Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należało ująć w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 
 


2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 
sprawozdaniu finansowym 


Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). 
W pierwszych miesiącach 2020 roku wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ 
objął wiele krajów. Zagrożenie epidemiologiczne wywołuje dużą zmienność na rynkach giełdowych oraz 
walutowych w 2020 roku, niedostępność niektórych towarów lub usług. Towarzystwo uważa taką sytuację za 
zdarzenie niepowodujące konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, lecz 
za zdarzenie po dniu bilansowym wymagające dodatkowych ujawnień. W chwili publikacji niniejszego 
sprawozdania zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem COVID-19 rozwija się dynamicznie i z tego 
względu Towarzystwo nie posiada szacunków wpływu dotychczasowych zmian na wynik finansowy 
jednostki. Zarząd Towarzystwa będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe 
kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla jednostki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony kolejnych 
sprawozdaniach finansowych.. 


 
3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych 


finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 


Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych 
danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 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 Funduszu 


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 zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub 
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. Informacja o kontynuacji działalności przez Subfundusz 


Na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego nie istniały okoliczności wskazujące na 
zagrożenie możliwości kontynuowania działalności przez Subfundusz. 
 


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


 
 
 
 
 
 
 
 
Marcin Ostrowski 
Dyrektor  
Departament Administracji i Wyceny Aktywów 
ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: 


 
 
 
 
 
 
 
 
Katarzyna Kosior  
Dyrektor  
Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
ProService Finteco Sp. z o.o. 
 
 
Podpisy osób reprezentujących Fundusz: 


 
 
 
 
 
 
 
 
Paweł Grubiak      Aneta Żółkowska 
Prezes Zarządu Superfund TFI S.A.   Członek Zarządu Superfund TFI S.A. 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 roku. 
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 
 
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów  


z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi 


zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Superfund Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: 


- SUPERFUND RED, 


- SUPERFUND Green, 


- SUPERFUND GoldFund, 


- Superfund Akcji, 


- Superfund GoldFuture, 


- Superfund Spokojna Inwestycja Plus, 


 


 (zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako 


ilości aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym w szczególności 


aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz 


pożytków z tych aktywów przedstawione w: 


 połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2019 


roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 


 jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia 1 


stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 


 
są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 
 
Deutsche Bank Polska S.A. 
 
 
 
Jacek Popiołek – Prokurent    Agata Alicka – Pełnomocnik  


       
 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym   Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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