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AKTUALIZACJA 

z dnia 1 lipca 2021 r. 
 

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO 
 

QUERCUS PARASOLOWY SFIO 
tekst jednolity z dnia 31 maja 2021 r. 

 

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca 

sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje 

brzmienie: 
Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany: w dniu 14 

lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15 września 2008 r., w 

dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 

2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst 

jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w 

dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 

2013 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r., w dniu 28 października 

2013 r., w dniu 31 października 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 11 grudnia 2013 r., 

w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 3 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r. (tekst jednolity), w dniu 14 lipca 

2014 r., w dniu 29 maja 2015 r. (tekst jednolity), w dniu 11 października 2015 r., w dniu 31 maja 2016 r. (tekst 

jednolity), w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 r., w dniu 19 maja 2017 r., 

w dniu 31 maja 2017 r. (tekst jednolity), w dniu 10 listopada 2017 r., w dniu 10 marca 2018 r., w dniu 31 marca 

2018 r., w dniu 31 maja 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 28 grudnia 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 

2019 r., w dniu 31 maja 2019 r. (tekst jednolity), w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w 

dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r., w dniu 1 stycznia 2020 r., w dniu 30 maja 2020 r. (tekst 

jednolity), w dniu 2 grudnia 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 23 grudnia 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w 

dniu 10 marca 2021 r., w dniu 1 maja 2021 r., w dniu 31 maja 2021 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2021 r. 

 

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 31 maja 2021 r. i 

zaktualizowany w dniu 1 lipca 2021 r. 

 

2. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego punkt 11 otrzymuje brzmienie: 
§ 1 wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 

1. Dniem Wyceny jest dzień, na który przypada zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., nazywanej dalej GPW. 

2. W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje 

wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia wartości zobowiązań 

Funduszu oraz zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia 

Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, 

ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, a także ustalenia 

ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. 

3. Wartość Aktywów Funduszu oraz wartość zobowiązań Funduszu w danym Dniu Wyceny jest 

ustalana według stanów aktywów w tym Dniu Wyceny oraz wartości aktywów i zobowiązań w 

tym Dniu Wyceny. 

4. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu w 

danym Dniu Wyceny o jego zobowiązania w tym Dniu Wyceny. 

5. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień 

zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przy zastosowaniu Wartości Aktywów Netto 

Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa wyznaczonej zgodnie z ust. 6. 

6. 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 ust. 5. 

7. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. 
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8. 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 składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – 

oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości 

księgowej. 

9. Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w walucie polskiej. Księgi rachunkowe Funduszu 

prowadzone są odrębnie dla Subfunduszu. 

10. Fundusz wycenia aktywa i ustala zobowiązania w walucie polskiej. 

§ 2 metody wyceny składników lokat 

1. Aktywa i zobowiązania Funduszu wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości 

godziwej, z zastrzeżeniem postanowień § 4. 

2. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się: 

1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej); 

2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu 

wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub 

pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej); 

3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą 

modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej); 

uwzględniając objaśnienia zawarte w § 5. 

§ 3 wycena składników lokat notowanych na aktywnym rynku 

1. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w oparciu o 

ostatnie ceny dostępne o godzinie 23:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny. 

2. Za ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ust. 1 przyjmuje się w szczególności: 

1) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych, na których 

wyznaczany jest kurs zamknięcia – w oparciu o kurs zamknięcia, a jeżeli o godzinie 23:00 

czasu polskiego na danym rynku nie będzie dostępny kurs zamknięcia – w oparciu o ostatni 

kurs dostępny o godzinie 23:00 czasu polskiego; 

2) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań ciągłych bez odrębnego 

wyznaczania kursu zamknięcia – w oparciu o ostatni kurs rozliczeniowy na danym rynku 

dostępny do godziny 23:00 czasu polskiego; 

3) w przypadku składników lokat notowanych w systemie notowań jednolitych – w oparciu o 

ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego, a jeżeli o godzinie 23:00 czasu polskiego 

na danym rynku nie będzie dostępny kurs ustalony w systemie kursu jednolitego – w oparciu o 

ostatni kurs dostępny o godzinie 23:00 czasu polskiego; 

4) w przypadku instrumentów dłużnych notowanych na Treasury BondSpot Poland, dla których 

organizowana jest sesja fixingowa – w oparciu o kurs fixingowy. 

3. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, 

wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. 

4. Podstawą wyboru rynku głównego są następujące kryteria: 

1) wolumen obrotu na danym składniku lokat, 

2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku – w przypadku 

instrumentu wprowadzanego do obrotu, 

3) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 

5. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

§ 4 szczególne metody wyceny składników lokat 

1. W przypadku instrumentów dłużnych stosuje się poniższe metody wyznaczania wartości godziwej 

w ramach poziomu 1 hierarchii wartości godziwej: 

1) wartość instrumentu dłużnego określa się na podstawie kwotowań z serwisu Bloomberg 

Generic (BGN), 

2) wartość instrumentu dłużnego określa się na podstawie kwotowań z serwisu Bloomberg 

Valuation Service (BVAL), pod warunkiem uzgodnienia tego sposobu wyceny z 

Depozytariuszem. 

2. W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych: 

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie 

podlegał wydłużeniu, oraz 

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji 

połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych 

wcześniejszej emisji, 
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– dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika 

aktywów. 

3. W przypadku wystąpienia szczególnych zdarzeń lub pojawienia się istotnych komunikatów 

związanych z sytuacją emitenta (bankructwo, zawieszenie notowań, itp.) mogących mieć wpływ 

na wycenę składników lokat, wartość składnika lokat wynikającą z oszacowania na podstawie 

ostatniego dostępnego kursu koryguje się w celu uzyskania wiarygodnie oszacowanej wartości 

godziwej, w ten sposób, że przyjmuje się wartość ustaloną zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) przyjmuje się wartość oszacowaną według właściwego modelu wyceny, gdzie wszystkie 

znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni, 

2) jeżeli niemożliwe jest oszacowanie wartości składnika lokat według powyższych metod, o 

której mowa w pkt 1, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane 

nieobserwowalne. 

4. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do 

wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych 

stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 

5. Zobowiązania Funduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według 

zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 

6. Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez Fundusz na drugą stronę w 

wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat Funduszu. 

Przychody z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych Fundusz nalicza zgodnie z 

warunkami ustalonymi w umowie. 

7. Papiery wartościowe, których Fundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia umowy pożyczki 

papierów wartościowych, nie stanowią składnika lokat Funduszu. Koszty z tytułu otrzymania 

pożyczki papierów wartościowych Fundusz rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. 

8. Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia 

w księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie 

dłuższym niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości 

składnika aktywów, uwzględniając objaśnienia zawarte w § 5. 

9. Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne 

instrumenty finansowe wyemitowane przez Fundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w 

księgach przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, uwzględniając objaśnienia zawarte w 

§ 5. 

10. Przychody odsetkowe od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za 

pomocą modelu wyceny, a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza 

się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej. 

§ 5 objaśnienia dotyczące metody wyceny składników lokat 

Użyte w § 2 – § 5 określenia oznaczają: 

1) aktywny rynek – rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub 

zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby 

dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym 

rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które 

cechują się taką częstotliwością i wolumenem; 

2) dane obserwowalne – dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby 

uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób 

bezpośredni lub pośredni: 

a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku, 

b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie 

jest aktywny, 

c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a i b, które są obserwowalne 

w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności: 

– stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych 

przedziałach, 

– zakładaną zmienność, 

– spread kredytowy, 

d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek; 
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3) dane nieobserwowalne – dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu 

wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń 

przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej; 

4) wycena za pomocą modelu – technikę wyceny pozwalającą wyznaczyć wartość godziwą składnika 

aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów 

pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń 

dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych metod na 

oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są 

obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne 

na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we 

wszystkich przypadkach Fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w 

minimalnym stopniu dane nieobserwowalne; 

5) transakcja repo/sell-buy back - transakcję, w której Fundusz zobowiązuje się wobec drugiej strony 

do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach 

transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę, a druga strona zobowiązuje 

się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie 

zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez Fundusz; 

6) transakcja reverse repo/buy-sell back - transakcję, w której druga strona zobowiązuje się wobec 

Funduszu do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w 

warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez Fundusz, a Fundusz 

zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów 

wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą 

stronę. 

§ 6 wycena składników lokat denominowanych w walutach obcych 

1. 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. 

2. Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 1 wykazuje się w walucie, w której wyceniane 

są aktywa i ustalane zobowiązania Funduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego 

średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

3. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank 

Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do euro. 

§ 7 częstotliwość i miejsca publikowania ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa 

Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i 

odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa na stronie internetowej www.quercustfi.pl, niezwłocznie po 

ich ustaleniu. 

§ 8 oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA WYDANE W IMIENIU 

FIRMY AUDYTORSKIEJ O ZGODNOŚCI METOD I ZASAD WYCENY AKTYWÓW 

SUBFUNDUSZY OPISANYCH W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM Z PRZEPISAMI 

DOTYCZĄCYMI RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, A TAKŻE O 

ZGODNOŚCI I KOMPLETNOŚCI TYCH ZASAD Z PRZYJĘTĄ PRZEZ SUBFUNDUSZE 

POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ 

 

Dla Zarządu Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

Na zlecenie Zarządu Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) 

wykonaliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność w celu potwierdzenia zgodności 

metod i zasad wyceny aktywów następujących subfunduszy: 

• QUERCUS Ochrony Kapitału, 

• QUERCUS Global Balanced, 

• QUERCUS Agresywny, 

• QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, 

• QUERCUS Obligacji Skarbowych, 

• QUERCUS Stabilny, 

• QUERCUS lev, 

• QUERCUS short, 

• QUERCUS Gold, 

• QUERCUS Global Growth, 
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• QUERCUS Silver, 

(dalej „Subfundusze”), wydzielonych w ramach QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz 

Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusz”) z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości (dalej „Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. 

zm.), ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „Ustawa o funduszach inwestycyjnych” – Dz. 

U. z 2021 r., poz. 605) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (dalej „Rozporządzenie” – 

Dz. U. z 2007 r., nr 249, poz. 1859 z późn. zm.), a także zgodności i kompletności tych zasad z 

przyjętą przez każdy z Subfunduszy polityką inwestycyjną. 

Metody i zasady wyceny aktywów przyjęte przez Subfundusze zostały opisane w Rozdziale III 

punkt 11 §1-6 Prospektu Informacyjnego Funduszu – tekst z dnia 17 września 2007 roku, którego 

ostatnia aktualizacja została dokonana 1 lipca 2021 roku (dalej „Prospekt Informacyjny”).  

Polityki inwestycyjne Subfunduszy zostały opisane w Części II Statutu Funduszu zamieszczonego 

w Prospekcie Informacyjnym, odpowiednio: 

• w Rozdziale I dla subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału, 

• w Rozdziale II dla subfunduszu QUERCUS Global Balanced, 

• w Rozdziale III dla subfunduszu QUERCUS Agresywny, 

• w Rozdziale IV dla subfunduszu QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, 

• w Rozdziale V dla subfunduszu QUERCUS Obligacji Skarbowych, 

• w Rozdziale VI dla subfunduszu QUERCUS Stabilny, 

• w Rozdziale VII dla subfunduszu QUERCUS lev, 

• w Rozdziale VIII dla subfunduszu QUERCUS short, 

• w Rozdziale IX dla subfunduszu QUERCUS Gold, 

• w Rozdziale X dla subfunduszu QUERCUS Global Growth, 

• w Rozdziale XI dla subfunduszu QUERCUS Silver. 

 

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi 

Przeprowadzona usługa atestacyjna o racjonalnej pewności została przeprowadzona w odniesieniu 

do Prospektu Informacyjnego w celu wyrażenia wniosku czy metody i zasady wyceny aktywów 

Subfunduszy opisane w Prospekcie Informacyjnym są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne 

z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia 

oraz zgodne i kompletne z politykami inwestycyjnymi przyjętymi przez Subfundusze.   

 

Odpowiedzialność Zarządu Towarzystwa 

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za wybór i przyjęcie odpowiednich metod i zasad 

wyceny aktywów Subfunduszy, ich zgodność z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o 

funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia oraz zgodność i kompletność zasad i metod wyceny 

aktywów z politykami inwestycyjnymi Subfunduszy.  

Zarząd Towarzystwa jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną związaną 

z zapewnieniem zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy opisanych w Prospekcie 

Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętymi przez Subfundusze politykami inwestycyjnymi.  

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym celem było przeprowadzenie usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność 

w odniesieniu do metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy opisanych w Prospekcie 

Informacyjnym i wyrażenie, na podstawie przeprowadzonych procedur, niezależnego wniosku na 

temat zgodności tych metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy z przepisami Ustawy o 

rachunkowości, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia oraz ich zgodności i 

kompletności z politykami inwestycyjnymi przyjętymi przez Subfundusze.   

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż 

Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 

3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji 

finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

8 kwietnia 2019 roku (dalej „KSUA 3000 (Z)”).  

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki 

sposób, aby móc wyrazić wniosek dający racjonalną pewność, czy metody i zasady wyceny 

aktywów Subfunduszy są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami Ustawy o 
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rachunkowości, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia oraz zgodne i kompletne 

z politykami inwestycyjnymi przyjętymi przez Subfundusze.  

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa 

przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.  

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka 

wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem dotyczących 

zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy opisanych w Prospekcie Informacyjnym z 

przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz ich zgodności i 

kompletności z politykami inwestycyjnymi przyjętymi przez Subfundusze. Przeprowadzając 

oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną z 

zapewnieniem zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy opisanych w Prospekcie 

Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także 

zgodności i kompletności tych zasad z przyjętymi przez Subfundusze politykami inwestycyjnymi, 

w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi 

wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli 

wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej 

działania.  

 

Podsumowanie wykonanych prac 

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury polegały w szczególności na 

przeanalizowaniu opisanych w Prospekcie Informacyjnym metod i zasad wyceny aktywów 

Subfunduszy i porównaniu ich z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych, w szczególności wymogami Ustawy o rachunkowości, Ustawy o funduszach 

inwestycyjnych oraz wymogami Rozporządzenia, a także na zapoznaniu się z politykami 

inwestycyjnymi przyjętymi przez Subfundusze i weryfikacji, czy metody i zasady wyceny 

aktywów są zgodne z tymi politykami oraz uwzględniają wszystkie inwestycje przewidziane w 

statucie Funduszu. Nasze procedury nie obejmowały weryfikacji, czy opisane w Prospekcie 

Informacyjnym metody i zasady były stosowane do wyceny aktywów Subfunduszy ani też, czy 

polityki inwestycyjne były przestrzegane przez Subfundusze. 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do 

wyrażenia przez nas poniższego wniosku.  

 

Wymogi etyczne, w tym niezależność 

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności 

i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych 

księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych 

Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych 

rewidentów („kodeks IESBA”). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach 

dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, 

zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych 

wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w 

Polsce.  

 

Wymogi kontroli jakości 

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego 

Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy 

sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” 

przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 

roku („KSKJ”). 

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości 

obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, 

standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.  

 

Wniosek 

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego 

wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.  

Naszym zdaniem opisane w Prospekcie Informacyjnym metody i zasady wyceny aktywów 

Subfunduszy są, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z przepisami Ustawy 



 7 

o rachunkowości, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i Rozporządzenia oraz zgodne 

i kompletne z politykami inwestycyjnymi przyjętymi przez Subfundusze. 

 

Ograniczenie zastosowania 

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone dla Zarządu Towarzystwa wyłącznie w celu 

dołączenia do Prospektu Informacyjnego oraz dla użytkowników Prospektu Informacyjnego i nie 

powinno być wykorzystywane w żadnych innych celach.  

 

Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej na 

listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident 

przeprowadził usługę atestacyjną. 

 

Małgorzata Pek-Kocik 

 

 

Kluczowy Biegły Rewident 

 

Nr 13070 

 

Warszawa, dnia 1 lipca 2021 roku 

 


