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RAPORT
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej OPERA Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Wprowadzenie
Przeprowadziliśmy przegląd sprawozdania finansowego OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, w ramach którego wydzielone są
następujące subfundusze: OPERA Avista.pl, OPERA Equilibrium.pl, OPERA Pecunia.pl, OPERA
Universa.pl („Subfundusze”), na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat, połączony bilans na dzień 30 czerwca 2021 roku, połączony rachunek wyniku
z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 30 czerwca 2021 roku („połączone sprawozdanie finansowe”).
Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), towarzystwa
zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, jest odpowiedzialny za sporządzenie
i przedstawienie połączonego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi.
My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat połączonego sprawozdania
finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.
Zakres przeglądu
Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu
Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych
przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki („standard”), przyjętym przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego polega
na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe,
przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.
Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami
Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów i na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie
istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku
z tym nie wyrażamy opinii z badania.
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Wniosek
Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi,
co kazałoby nam sądzić, że połączone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi.
Objaśnienie
Zwracamy uwagę na informację dodatkową do sprawozdań finansowych Subfunduszy, wydzielonych
w ramach Funduszu, w której wskazano, że podmiot pełniący funkcję depozytariusza dla Funduszu
wypowiedział umowę o pełnienie funkcji Depozytariusza i wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji
do 10 stycznia 2022 roku. W związku z tym występuje znacząca niepewność, która może budzić
poważne wątpliwość co do zdolności Funduszu do kontynuacji działalności przez okres co najmniej
12 miesięcy po dniu bilansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji w związku z tą sprawą.
Zwracamy uwagę na informację dodatkową do sprawozdań finansowych Subfunduszy, wydzielonych
w ramach Funduszu, w której wskazano, że na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiło przekroczenie
limitów inwestycyjnych w Subfunduszach. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji w związku
z tą sprawą.
Inne sprawy
Towarzystwo nie wypełniło wymogu zawartego w par. 40 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych dotyczącego terminu
publikacji połączonego sprawozdania finansowego Funduszu.
Połączone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
roku było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta działającego w imieniu innej firmy
audytorskiej, który w dniu 30 kwietnia 2021 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym połączonym
sprawozdaniu finansowym.
Warszawa, dnia 7 października 2021 roku
Kluczowy Biegły Rewident

Natalia Dembek-Ślusarczyńska
Biegły Rewident
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Warszawa, 6 października 2021 r.

Szanowni Państwo,
niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe OPERA Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku Wartość Aktywów Netto OPERA Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wyniosła 17 360 tysięcy złotych.
W I półroczu 2021 roku uczestnicy rynku instrumentów dłużnych uświadomili sobie, że za
luzowanie monetarno-fiskalne, przyjdzie zapłacić wyższą inflacją. Silnie ujemne realne stopy
procentowe przełożyły się na wzrost cen towarów i usług jak tylko sytuacja gospodarstw
domowych i firm uległa poprawie. Rosły także ceny aktywów inwestycyjnych, które pozwalają
chronić oszczędności przed skutkami inflacji. W tym okresie, podaż nie nadążała za popytem,
pozwalając na przerzucania zwiększonych kosztów produkcji na finalnych odbiorców.
Miesięczne odczyty wskaźników inflacji będą rosnąć do momentu ustabilizowania podaży i
popytu. Skala bezrobocia wskazuje, że przewaga popytu nie powinna trwać długo i najpewniej
skończy się, jak tylko ustanie pomoc z budżetów państwowych dla gospodarstw domowych i
przedsiębiorstw. Skala pomocy jest bowiem mniejsza niż spadek PKB wymuszony przez
lockdowny. Przewidujemy, że roczne wskaźniki inflacji przestaną rosnąć już we wrześniu a
zaczną spadać od stycznia 2022.
Półrocze zakończyliśmy na następujących poziomach rentowności: 10 letnie obligacje
amerykańskie 1,48% p.a., polskie 1,62% p.a. a niemieckie -0,2% p.a. To oznacza spadek cen
polskich dziesięciolatek skarbowych o blisko 4,4% w stosunku do końca 2020 roku.
Sądzimy, iż uwaga inwestorów w kolejnych miesiącach skupiona będzie dalej na dwóch
głównych zagadnieniach – wychodzeniu z załamania gospodarczego spowodowanego
pandemią oraz wpływie stymulacji monetarno-fiskalnej na inflację w 2021 roku i ewentualny
wzrost poziomu stóp procentowych i rentowności obligacji. Możliwe jest tym razem
przereagowanie rynku w drugą stronę czyli zbyt głęboki spadek cen obligacji a co za tym idzie
wzrost rentowności. Rynek przewiduje znaczne podwyżki stóp procentowych NBP w
najbliższych latach. Nie jest to korzystne dla budżetu państwa i z tego względu sądzimy, że
ich skala może być mniejsza od oczekiwań. Oczywiście pod dwoma warunkami. Pierwszy to
dynamiczne dostosowywanie produkcji towarów i usług do potrzeb rynku. Drugi to odejście od
stymulacji monetarnej i prowadzenie stymulacji gospodarki poprzez programy inwestycji
infrastrukturalnych i cyfryzacyjnych na poziomie delikatnie poniżej możliwości produkcyjnych
rynku.
Dodatkowo wzrost zadłużenia państw z powodu wyasygnowanej pomocy pandemicznej i
mniejszych wpływów podatkowych, powoduje, że będą one starały się podnieść średni poziom
podatków, aby pokryć wzrost zadłużenia co zmniejszy popyt prywatny. Podobnie hamująco na

popyt działa, wzrost wartości koszyka dóbr i usług w stosunku do dochodu rozporządzalnego.
Oczywiście silnie ujemne realne stopy procentowe powodują dynamiczny wzrost cen
wszelakich aktywów, które są postrzegane jako chroniące wartość inwestycji, ale wzrost ceny
aktywów a inflacja koszyka dóbr i usług to nie to samo.
Dopóki nie ma zagrożenia utrwaleniem oczekiwań inflacyjnych i nakręceniem spirali płacowej,
dopóty Rada Polityki Pieniężnej będzie się starała jak najmniej podnosić stopy procentowe. Z
tego względu rząd chętniej rozdaje jednorazowe wypłaty w stylu 13tek, czy innych doraźnych
programów pomocowych. Łatwiej można je wstrzymać, zmniejszyć lub zmienić kryteria ich
przyznawania, w momencie, kiedy budżet państwa ma kłopoty. Natomiast raz przyznana
podwyżka płacy jest w praktyce nieodwracalna.
Jeżeli chodzi o rynek walutowy to złoty od końcówki 2020 roku znajduje się w lekkim trendzie
spadkowym. Jego wartość obniża się średnio o około 0,8% miesięcznie w stosunku do
koszyka walut chociaż zmienność dochodzi do 5%. W tym samym czasie dolar umocnił się do
euro o blisko 5%, przy analogicznej zmienności. Należy się spodziewać dalszego powolnego
osłabiania złotego do momentu odwrócenia trendu na parze USD/EUR. Na razie rynek zdaje
się wierzyć, że zbliża się koniec luzowania monetarno-fiskalnego przez FED w koprodukcji z
budżetem federalnym oraz, że nie będzie większych reperkusji zimnej wojny handlowej z
Chinami. W typowych warunkach, jeżeli rentowności obligacji wzrastają za bardzo, to
powoduje to wyhamowanie gospodarki i chwilową stagnację, która szybko poprzez fazę
stagflacji przeradza się w stagnację z deflacją. Nie powinno jednak dojść do ostatniej fazy,
ponieważ nie jest to w niczyim interesie. Banki centralne będą tak kontrolować poziom
rentowności obligacji, aby inflacja pozostawała jak najdłużej na poziomie średniorocznym w
przedziale 2,5-3,5% a realne stopy procentowe były ujemne.

……………………………………
Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

……………………………………
Krzysztof Łękarski
Wiceprezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY
Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI
OPERA AVISTA.PL
OPERA EQUILIBRIUM.PL
OPERA PECUNIA.PL
OPERA UNIVERSA.PL
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej zwany „Funduszem”) jest funduszem inwestycyjnym otwartym z
wydzielonymi subfunduszami, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia
27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 605). Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
Subfunduszami Funduszu są:
1) OPERA Avista.pl;
2) OPERA Equilibrium.pl.
3) OPERA Pecunia.pl.
4) OPERA Universa.pl;
Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe
subfundusze.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie
w dniu 27 lutego 2007 roku pod numerem RFi 278. Początkowo fundusz składał się z 2 subfunduszy: OPERA
Avista.pl i OPERA Universa.pl. W dniu 30 czerwca 2008 roku działalność rozpoczął kolejny subfundusz: OPERA
Equilibrium.pl. Ostatni z subfunduszy OPERA Pecunia.pl został utworzony w dniu 7 października 2010 roku.
Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony.
Urząd Statystyczny w Warszawie wpisał Fundusz do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej
nadając mu numer identyfikacyjny REGON 140899957. Funduszowi został nadany przez Pierwszy Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Warszawie numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1070007108.
Fundusz jest zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej zwane
„Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 142. Towarzystwo zostało w dniu 15
lutego 2005 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000228007, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Towarzystwo jest pierwszym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych założonym przez
osoby fizyczne.
Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.
Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie Funduszu i w
Ustawie. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy reprezentują jednakowe prawa.
Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i
zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002
roku Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).
W okresie bilansowym wystąpiło ogólnoświatowe rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2, w związku z
czym w dniu 13 marca 2020 roku ogłoszono wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Obydwa
te zdarzenia miały duży wpływ na sytuacje zarówno na polskim, jak i światowym rynku finansowym. Wycena
papierów wartościowych w przedstawionym sprawozdaniu finansowym sporządzona jest na podstawie danych na
dzień 30 czerwca 2021 roku i odzwierciedla wartości jakie występowały w tamtym okresie. Obecnie nie ma
możliwości oszacowania wpływu tych zdarzeń na wycenę papierów wartościowych na koniec roku 2021.
Niewątpliwie będzie on zależny od długości trwania pandemii oraz kondycji przedsiębiorstw, skarbu państwa oraz
finansów gmin i miast po zakończeniu pandemii. Równocześnie z dużą dozą pewności można przyjąć zmiany
deficytu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych w stosunku do uprzednio zaprezentowanych wartości na
2021 rok.
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Fundusz składa się z czterech Subfunduszy.
W ramach każdego z Subfunduszy prowadzona jest odmienna polityka inwestycyjna.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
1. W ramach Subfunduszu OPERA Avista.pl dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery
Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.
2. W ramach Subfunduszu OPERA Equilibrium.pl będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co
oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny
i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w
ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na
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Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom.
3. W ramach Subfunduszu Opera Pecunia.pl dokonywane będą lokaty przede wszystkim w krótkoterminowe
Dłużne Papiery Wartościowe ( o terminie wykupu do 1 roku) oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego.
4. W ramach Subfunduszu OPERA Universa.pl będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co
oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny
i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w
ramach tego Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na
Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Szczegółowy opis specjalizacji i ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszy znajduje się w Statucie Funduszu.
Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku i zostało sporządzone na
dzień 30 czerwca 2021 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w
dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2021 roku.
Przegląd sprawozdania finansowego został przeprowadzony przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, NIP: 526020-79-76.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz przez
okres dającej się przewidzieć przyszłości, ale nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego zgodnie z ustawą z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 2021.02, Dz.U.2021.217), pomimo wypowiedzenia przez
ING Bank Śląski S.A. umowy o pełnienie funkcji depozytariusza dla Funduszu. Na mocy zawartego Porozumienia
pomiędzy Opera Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) a ING Bank Śląski
S.A., podmiot obecnie pełniący funkcję depozytariusza dla Funduszu wyraził zgodę na przedłużenie pełnienia
funkcji Depozytariusza do 10 stycznia 2022 roku oraz poinformował, że po analizie wpływu decyzji na
uczestników funduszu, rozważy dalsze przedłużenia okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Zarząd Towarzystwa
podjął i prowadzi działania mające na celu jak najszybszą zmianę podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza
dla Funduszu. Zarząd Towarzystwa równocześnie informuje, że zgodnie z art. 246 par. 1 pkt. 3a Ustawy o
Funduszach i Zarządzaniu Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (t.j. z dnia 2021.04.01, Dz.U.2021.605) w
przypadku gdy fundusz nie posiada Depozytariusza nastąpi rozwiązanie Funduszu.
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SKŁADNIKI LOKAT
Akcje

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

2021-06-30

2020-12-31

Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy w
tys.

Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy w
tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

2 721

3 053

12,26%

2 962

3 254

11,74%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

21

0,08%

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

21 538

20 832

83,67%

24 120

23 415

84,48%

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o. o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

436

201

0,81%

436

180

0,65%

Tytuły uczestnictwa zagraniczne

-

-

-

-

-

-

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

Certyfikaty inwestycyjne

Depozyty

31

31

0,12%

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne
Suma:

-

-

-

-

-

-

24 726

24 138

96,94%

27 518

26 849

96,87%

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONY BILANS
I. Aktywa

2021-06-30

2020-12-31
24 864

27 716

710

800

13

67

-

-

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

20 882

23 414

- dłużne papiery wartościowe

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

18 269

20 645

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

3 258

3 435

- dłużne papiery wartościowe

2 565

2 770

6. Nieruchomości

-

-

7. Pozostałe aktywa

1

-

7 504

7 623

7 504

7 623

II. Zobowiązania
1. Zobowiązania własne subfunduszy
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu

-

-

III. Aktywa netto (I - II)

17 360

20 093

IV. Kapitał funduszu

-9 339

-6 908

1. Kapitał wpłacony

1 832 755

1 831 597

-1 842 094

-1 838 505

27 313

27 788

23 268

23 344

4 044

4 444

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

-612

-787

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

17 360

20 093

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem 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

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
I. Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe

01-01-2021 - 3006-2021

01-01-2020 - 3112-2020

01-01-2020 - 3006-2020

198

705

407

1

48

-

197

657

407

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

-

-

-

Dodatnie saldo różnic kursowych

-

-

-

Pozostałe
II. Koszty funduszu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

-

-

-

379

916

498

64

154

83

-

-

-

154

296

141

37

74

37

-

-

-

35

74

36

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

-

-

-

Usługi prawne

1

-1

-

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości

-

-

-

11

205

147

-

-

-

Ujemne saldo różnic kursowych

20

11

1

Pozostałe

57

103

53

40

80

-

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

104

194

97

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

275

722

401

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

-77

-17

6

-225

-536

-1 163

-399

-1 266

-1 452

-359

-7

-

174

730

289

331

-62

-32

-302

-553

-1 157

Koszty oprogramowania

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+-VI)

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Niniejszy rachunek wyniku należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy
a) przychody z lokat netto

01-01-2021 - 30-06-2021

01-01-2020 - 31-12-2020
20 093

23 659

-302

-553

-77

-17

-399

-1 266

174

730

-302

-553

-

-

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)

-2 431

-2 995

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)

1 158

1 429

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):

-3 589

-4 424

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

-2 733

-3 548

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

17 360

20 093

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

19 109

20 559

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem 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 sprawozdania finansowego

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Warszawa, dnia 4 października 2021 roku

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku
My niżej podpisani, Członkowie Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000228007, działając stosownie do postanowień art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217) składamy poniżej swe podpisy pod sprawozdaniem
finansowym funduszu OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia
1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

……………………………………
Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

……………………………………
Piotr Życzyński
Kierownik w Departamencie
Księgowości Funduszy
Podpis w formie elektronicznej
(sporządzający sprawozdanie finansowe)

……………………………………
Krzysztof Łękarski
Wiceprezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

Katowice, 06 października 2021 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A. jako Depozytariusz dla OPERA Funduszu
Inwestycyjnego

Otwartego ( zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące

stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych
i rachunkach papierów wartościowych oraz

pożytków z tych aktywów przedstawionych

w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r., sporządzonym 04 października 2021 r., są zgodne ze stanem
faktycznym.
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