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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

dla Zgromadzenia Inwestorów OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
i Rady Nadzorczej OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), które zawiera zestawienie lokat oraz bilans sporządzone na dzień 
31 grudnia 2019 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto oraz rachunek 
przepływów pieniężnych sporządzone za rok zakończony w tym dniu oraz noty objaśniające  
i informację dodatkową („sprawozdanie finansowe”).  

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe: 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 
31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku z operacji oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm), 
wydanymi na jej podstawie przepisami  i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem 
Funduszu, 

• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 
o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.). 

 

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 
10 czerwca 2020 roku. 

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 dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym 

(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych 

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE 

L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego 

sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 

Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz  

z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 

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 
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Funduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz  

w Rozporządzeniu UE.  

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

podstawę dla naszej opinii. 

Kluczowe sprawy badania  

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 

znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one 

najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje 

ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się 

w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej 

opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy 

za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie 

wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw. 

1 Wycena składników lokat Funduszu 

Istotnym składnikiem lokat są akcje spółki nienotowanej, których wartość wynosi 604 tysiące złotych  

i stanowi 14,13% aktywów ogółem. Oszacowanie wartości godziwej tych lokat przy użyciu modeli 

wymaga zastosowania szacunków i profesjonalnego osądu Zarządu Towarzystwa. 

W związku z tym wycenę nienotowanych składników lokat uznaliśmy za kluczową sprawę badania. 

 

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 

Przyjęte przez Fundusz zasady wyceny lokat nienotowanych zostały przedstawione w Opisie przyjętych 

zasad rachunkowości w informacji dodatkowej. Stosowne ujawnienia zostały zawarte w tabeli 

uzupełniającej sprawozdania finansowego oraz w informacji dodatkowej. 

 

Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko 

W trakcie badania uzyskaliśmy zrozumienie procesów wyceny lokat nienotowanych i wdrożonych 

działań kontrolnych w tych procesach. Dokonaliśmy oceny adekwatności zastosowanego modelu oraz 

dokonaliśmy oceny danych wejściowych z uwzględnieniem zdarzeń jakie nastąpiły po dniu bilansowym. 

Dokonaliśmy też oceny zgodności z wymogami sprawozdawczymi Funduszu ujawnień w sprawozdaniu 
finansowym. Uzyskaliśmy również oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące prawidłowości 
danych wsadowych stanowiących podstawę wyceny. 

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe 

Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), zarządzającego Funduszem 

i reprezentującego Fundusz jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego Funduszu, które przedstawia rzetelny  

i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Funduszu zgodnie z przepisami 

Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Fundusz 

przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa uznaje za 

niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności 

Funduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych  
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z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy 

rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać likwidacji 

Funduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 

likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 

sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie 

Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

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 sprawozdania z badania 

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, 

że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 

Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można 

racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 

użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.  

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 zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego 

rewidenta. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do stopy zwrotu Funduszu ani efektywności lub 

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

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

a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające  

i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż 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 

opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa; 

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność 

szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 

kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 

badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może 

poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu do kontynuacji działalności. 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 naszego sprawozdania 
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biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Fundusz 

zaprzestanie kontynuacji działalności; 

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

ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje  

i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie  

i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących 

słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

Składamy Komitetowi Audytu Towarzystwa oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów 

etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach  

i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej 

niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Towarzystwa ustaliliśmy te sprawy, które były 

najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy  

i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu 

biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub 

gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym 

sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje 

przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składają się informacje zawarte w raporcie rocznym poza sprawozdaniem 

finansowym i naszym sprawozdaniem z badania (Inne informacje). 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa 

Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami 

prawa.  

Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby 

Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku  

z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Innymi 

informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym 

lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli 

na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy 

zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie  

z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności 

zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi  

w sprawozdaniu finansowym.  

Sprawozdanie z działalności Funduszu uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,  

a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie 

w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki. 
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Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności 

Funduszu:  

-     zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757), 

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Ponadto, w świetle wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 

oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

 

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Fundusz zawarł informacje 

określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym 

zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia 

zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie 

przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 

Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Funduszu z regulacjami 

ostrożnościowymi. 

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Fundusz przestrzegał 

obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 

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

Fundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten temat. 

W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Funduszu informujemy, że Fundusz  

w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku nie naruszył obowiązujących 

regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na sprawozdanie 

finansowe Funduszu. 

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, nie świadczyliśmy usług niebędących 

badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych 

rewidentach.  

Wybór firmy audytorskiej 

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą Zgromadzenia Inwestorów 

Funduszu z dnia 28 czerwca 2019 roku. Sprawozdania finansowe Funduszu badamy nieprzerwanie 
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począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku, to jest przez okres trzech 

kolejnych lat. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze 

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Hanna Sztuczyńska. 

 

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 

wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355 

w imieniu której działa kluczowy biegły rewident 

 

 

 

Hanna Sztuczyńska 

Biegły Rewident 

nr w rejestrze 6296 

 

dr André Helin  

Prezes Zarządu Komplementariusza 

Biegły Rewident nr w rejestrze 90004 

 

Warszawa, 15 czerwca 2020 roku. 



 
Warszawa, 12 czerwiec 2020 r. 

Szanowni Państwo,  

niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 3036 tysięcy złotych, 

natomiast Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa była równa 304,98 złotych. Subfundusz w 

okresie objętym sprawozdaniem wygenerował ujemną stopę zwrotu w wysokości 7,06%. 

Czynnikami odpowiadającymi za kształtowanie się sytuacji na rynkach finansowych w 2019 roku były 

przede wszystkim silne zawirowania geopolityczne, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić 

spór handlowy na linii Waszyngton – Pekin. Konflikt ten przełożył się między innymi na załamanie 

światowej wymiany towarowej, co dodatkowo wzmagało obawy, iż oczekiwane spowolnienie globalnego 

wzrostu gospodarczego może być głębsze. Nerwowość na światowych giełdach na początku drugiej 

połowy wzrosła po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały nałożenie nowych taryf celnych o wartości 

300 mld dolarów na towary importowane z Chin, na co chińska strona odpowiedziała wstrzymaniem 

zakupów produktów rolnych oraz pozwoleniem na osłabienie własnej waluty do poziomów powyżej 7 

juanów za amerykańskiego dolara, co miało przynajmniej w części zrekompensować chińskim 

producentom starty związane z dodatkowymi cłami. Kolejnym czynnikiem, który podsycał niepewność na 

rynkach była trwająca od ponad trzech lat, czyli od referendum w 2016 roku, kwestia wyjścia Wielkiej 

Brytanii z Unii Europejskiej. Ostateczne kwestie odnośnie formy oraz terminu opuszczenia unijnych struktur 

przez Zjednoczone Królestwo podjęte w pod koniec roku zostały pozytywnie odebrane przez rynki 

eliminując dominujący czynnik niepewności.   

Pomimo chwilowych spadków na globalnych rynkach spowodowanych obawami inwestorów dotyczących 

postępu wojen handlowych, zwiększonej eskalacji konfliktu pomiędzy USA a Chinami, czy realizacji 

Brexitu, amerykański indeks szerokiego rynku S&P500 wzrósł aż o 29%, co było najlepszym wynikiem od 

2013 roku. Niewątpliwą rolę w tak znacznym wzroście odegrało zawarcie wstępnego porozumienia 

pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, a także zmiana polityki pieniężnej głównych banków centralnych w 

kierunku bardziej ekspansywnych działań, takich jak dostarczenie płynności rynkom poprzez zmniejszanie 

stopy procentowej oraz ponowne rozpoczęcie skupu obligacji skarbowych. W przypadku EBC oczekiwania 

rynków w zakresie rozpoczęcia luzowania pieniężnego wobec coraz głębszego spowolnienia 

gospodarczego w strefie euro były bardzo rozbudzone, co poskutkowało uruchomieniem przez Mario 

Draghiego praktycznie wszystkich dostępnych narzędzi w celu ratowania gospodarki wliczając w to system 

tieringu oraz powrót do programu QE. W 2019 roku zmieniło się także nastawienie Rezerwy Federalnej w 

kwestii kierunku, w którym podążać będzie polityka monetarna, na co największy wpływ miały coraz 

słabsze dane makroekonomiczne oraz negatywne skutki wojny handlowej. Dodatkowym sygnałem 

mającym wpływ na powrót do bardziej ekspansywnej polityki pieniężnej była pierwsza od 12 lat inwersja 

krzywej dochodowości, które to wydarzenie na przestrzeni ostatniego półwiecza było zapowiedzią 

nadchodzącej recesji. Pomimo pogarszających się nastrojów panujących w Europie, w szczególności w 

sektorze przemysłowym, niemiecka giełda kontynuowała trend wzrostowy. Indeks DAX zanotował w 

minionym roku wzrost o 25%, co było najlepszym wynikiem od 7 lat. W Azji japoński indeks Nikkei zyskał 

18%, a chiński Hang Seng 12,17%. 

W odrobinę gorszej kondycji były rynki akcji w krajach rozwijających się. Stopa zwrotu z indeksu MSCI EM 

ukształtowała się na poziomie 18,42%, przy czym indeks MSCI World wygenerował zwrot w wysokości 

27,67%. Ubiegłoroczna hossa na globalnych rynkach akcji ominęła niestety giełdę z  

Książęcej. Warszawskiej GPW ciążył negatywny sentyment do sektora bankowego wynikający z dwóch 

niekorzystnych dla podmiotów z sektora, wyroków unijnego Trybunału dotyczących kredytów walutowych, 



 
oraz zwrotu prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu. Nieujednolicona linia orzecznictwa w  

przypadku kredytów frankowych, oraz niejasne wyroki sądów nie pozwalają nadal dokładnie oszacować  

 

koszów jakie poniesie polski sektor bankowy w związku w wyrokiem  TSUE, niemniej jednak dużo zależeć 

będzie od liczby kredytobiorców zdecydowanych na złożenie pozwów sądowych. W dalszym ciągu na 

GPW utrzymywało się również ryzyko polityczne, mające wpływ na wyceny spółek kontrolowanych przez 

Skarb Państwa. Zaangażowanie sektora energetycznego w pomoc spółkom węglowym, plany konsolidacji 

państwowych spółek z różnych gałęzi przemysłu, czego przykładem może być wezwanie PKN Orlen na 

100% akcji Energii, karuzela kadrowa po wygranych wyborach parlamentarnych oraz plany ostatecznej 

likwidacji OFE w bardzo istotnym stopniu nadwyrężyły zaufanie inwestorów zagranicznych ceniących 

przede wszystkim stabilne otoczenie polityczne, co przełożyło się na odpływ kapitału z warszawskiej giełdy. 

Wzrosty na polskich indeksach hamowały również ujemne napływy netto do funduszy inwestycyjnych akcji i 

mieszanych oraz kolejny etap zmniejszania udziału Polski w indeksie MSCI Emerging Markets, co zmusiło 

zagraniczne fundusze pasywne do sprzedaży pakietów krajowych akcji. Ostatecznie WIG20 w 2019 roku 

zanotował stopę zwrotu na poziomie -5,5%. Nieznaczną stratę zanotowały także spółki z indeksu mWIG40, 

bowiem wygenerowana stopa zwrotu przez ten indeks wyniosła -0,11%. Na tle indeksu polskich blue 

chipów oraz czterdziestu średnich spółek, zdecydowanie lepiej w minionym roku wypadły z trzeciego 

szeregu, bowiem stopa zwrotu w minionym roku z indeksu sWIG80 wyniosła 13,57%. 

W 2020 roku najistotniejszym wyzwaniem dla światowej gospodarki będzie zmierzenie się z negatywnymi 

efektami błyskawicznie rozprzestrzeniającej się pandemii korona wirusa COVID19. Zgodnie z obecnymi 

prognozami mało prawdopodobne wydaje się uniknięcie globalnej recesji, nawet pomimo wzmożonych 

działań banków centralnych. Drugim wydarzeniem, które będzie bacznie obserwowane prze rynki będą 

jesienne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jak bumerang wraca również sprawa sporu 

handlowy na linii Waszyngton – Pekin, o którym pisaliśmy na wstępie. Konsekwencje tego konfliktu w 

świecie, gdzie gospodarki zostały już bardzo mocno osłabione przez pandemię, mogą być niebagatelne. 

Dla Polskiej gospodarki ważne znaczenie będzie miało osłabienie ekonomiczne Unii Europejskiej 

pozostającej największym odbiorca polskich towarów. Nie wspominając już o dramatycznym spadku PKB 

Wielkiej Brytanii, co zapewne mocno odbije się na budżecie państwa i tamtejszych świadczeniach 

socjalnych. Niejeden Polak może przemyśleć sens pozostawania w kraju o słabej gospodarce i mocno 

obniżonych świadczeniach socjalnych. Wpływ na polską gospodarkę takich masowych powrotów mógłby 

być trudny do przewidzenia, ze względu na jego wieloaspektowość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                            …………………………………… 

Maciej Kwiatkowski                                                 Krzysztof Łękarski         
Prezes Zarządu                                                      Wiceprezes Zarządu  
Podpis w formie elektronicznej                               Podpis w formie elektronicznej 



    

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) 

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku („Okres Sprawozdawczy”) 

 

1. Informacje określone w przepisach o rachunkowości - istotne informacje o stanie 

majątkowym i sytuacji finansowej Funduszu, w tym ocenę uzyskiwanych efektów 

oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń 

1.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego  

W 2019 roku Fundusz dokonał wykupu łącznie 1 933 certyfikatów inwestycyjnych serii A. 

Całkowita liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji wyemitowanych przez 

Fundusz, po uwzględnieniu wykupów przeprowadzonych w 2019 roku, wyniosła 9 955 sztuk, 

przy czym wszystkie certyfikaty inwestycyjne stanowią certyfikaty inwestycyjne serii A. 

W dniu wykupu przypadającym na dzień wykupu 29 marca 2019 roku Fundusz dokonał 

wykupu 142 certyfikatów inwestycyjnych serii A. W wyniku przeprowadzonego wykupu łączna 

liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji wyemitowanych przez Fundusz wyniosła 

11 746 sztuk.  

W dniu wykupu przypadającym na dzień wykupu 28 czerwca 2019 roku Fundusz dokonał 

wykupu 437 certyfikatów inwestycyjnych serii A. W wyniku przeprowadzonego wykupu łączna 

liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji wyemitowanych przez Fundusz wyniosła 

11 309 sztuk. 

W dniu wykupu przypadającym na dzień wykupu 30 września 2019 roku Fundusz dokonał 

wykupu 1 276 certyfikatów inwestycyjnych serii A. W wyniku przeprowadzonego wykupu 

łączna liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji wyemitowanych przez Fundusz 

wyniosła 10 033 sztuk.  

W dniu wykupu przypadającym na dzień wykupu 30 grudnia 2019 roku Fundusz dokonał 

wykupu 78 certyfikatów inwestycyjnych serii A. W wyniku przeprowadzonego wykupu łączna 

liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu wszystkich emisji wyniosła 9 955 sztuk. 

Informacje o dokonanych wykupach certyfikatów inwestycyjnych publikowane są na stronie 

internetowej www.opera.pl. 

1.2. Przewidywany rozwój Funduszu 

 

OPERA Za 3 Grosze FIZ będzie kontynuował swoją działalność w 2020 roku, wykorzystując 

szerokie i elastyczne limity inwestycyjne. Rok 2019 okazał się słaby dla funduszy ze 

znaczącymi udziałami polskich akcji w portfelu, było to wynikiem hamowania dynamiki wzrostu 

polskiej gospodarki, z 5% w 2018 roku do 4% w 2019. Fundusz w tym roku będzie stawiał na 

innowacyjne spółki polskie, wyróżniające się w swoich branżach, co powinno uodpornić jego 

wyniki na wahania koniunktury i ewentualne spowolnienie gospodarcze. Część obligacyjna  

Funduszu będzie stanowić stabilny element obniżający zmienność wyników i dająca stały 

dochód. Fundusz będzie także kontynuował elastyczne strategie w zakresie instrumentów 

pochodnych. 

 

http://www.opera.pl/


    

 

 

1.3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

(nie dotyczy)  

 

1.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej OPERA Za 3 Grosze FIZ zostały 

przedstawione w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.  

 

1.5. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, 

liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego 

reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku 

ich zbycia 

(nie dotyczy) 

1.6. Posiadane przez Fundusz oddziały (zakłady) 

(nie dotyczy) 

1.7. Instrumenty finansowe (w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych 

zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie 

narażony jest Fundusz oraz przyjętych przez Fundusz celach i metodach zarządzania 

ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów 

planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń) 

Fundusz utrzymuje zaangażowanie w różne kategorie aktywów, zarówno akcyjne 

jak i obligacyjne. Pozwala to na dywersyfikację ryzyka oraz uczestniczenie w zmianach cen 

rynkowych tych klas aktywów, które zarządzający uważają za najkorzystniejsze w danym 

momencie. Jednocześnie utrzymywany jest odpowiedni poziom płynności pozwalający 

na obsługę zobowiązań i elastyczną politykę inwestycyjną. Na dzień bilansowy 

najistotniejszym składnikiem portfela są małe, giełdowe spółki cechujące się wyróżniającymi 

perspektywami wzrostu. Część obligacyjną reprezentują polskie obligacje skarbowe 

oraz zabezpieczone obligacje korporacyjne.         

1.8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku Funduszu, których papiery 

wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(nie dotyczy) 

1.9. Wybrane wskaźniki finansowe i niefinansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot 

wykazanych w sprawozdaniu finansowym 

Portfel lokat Funduszu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku obejmował aktywa na 

kwotę 4274 tysięcy złotych, a aktywa netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 

3036 tysięcy złotych. W okresie sprawozdawczym Fundusz wykazał ujemny wynik z operacji 

w kwocie 261 tysięcy złotych przy spadku stanu aktywów netto o kwotę 866 tysięcy złotych 

oraz wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 139 tysiące złotych. 

Zaangażowanie w poszczególne kategorie lokat przedstawiało się następująco: 

1.     Akcje – 1.605 tys. złotych. 

2.     Dłużne papiery wartościowe – 1.858 tys. złotych. 



    

 

 

3.     Instrumenty pochodne –  -65 tys. złotych. 

4.     Depozyty – 342 tys. złotych.  

W okresie objętym sprawozdaniem wartość certyfikatu inwestycyjnego OPERA Za 3 Grosze 

FIZ zmniejszyła się o 7,06% w stosunku do wartości certyfikatu inwestycyjnego z dnia 

31 grudnia 2018 roku. 

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym 

sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym 

charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Funduszu i sprawozdanie finanse, 

w tym na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także 

omówienie perspektyw rozwoju działalności Funduszu przynajmniej w najbliższym roku 

obrotowym 

Wynik z operacji Funduszu wyniósł -261 tys. złotych, co oznacza -26,19 złotych na certyfikat 

inwestycyjny. Najważniejsze czynniki kształtujące wynik z operacji Funduszu to: 

1. Przychody z lokat:        123 

w tym:  

a) dywidendy i inne udziały w zyskach:     60 

b) przychody odsetkowe:       63 

2. Koszty Funduszu:        314 

w tym:  

a) wynagrodzenie dla Towarzystwa:     101 

b) opłaty dla depozytariusza:      75 

3. Koszty pokrywane przez Towarzystwo:     70 

4. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:     -175 

5. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat:  35 

W 2019 roku fundusz OPERA Za 3 Grosze FIZ konstruował swój portfel inwestycyjny przede 

wszystkim w oparciu o wybrane spółki z rynku polskiego uzupełniając je o instrumenty 

pochodne na zagraniczne i polskie indeksy giełdowe oraz obligacje: skarbowe i korporacyjne. 

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny OPERA Za 3 Grosze FIZ spadła o 7,06% w 

okresie objętym sprawozdaniem.  

W kolejnym roku Fundusz będzie kontynuował swoją działalność zgodnie z polityką 

dostosowywania alokacji w poszczególnie klasy aktywów w zależności od oczekiwanego 

rozwoju sytuacji rynkowej. Wśród najistotniejszych czynników, które będą miały wpływ na 

wyniki Funduszu osiągane w kolejnym okresie należy przede wszystkim wskazać koniunkturę 

gospodarczą w Polsce i Europie Zachodniej, decyzje banków centralnych w zakresie polityki 

monetarnej oraz tendencje geopolityczne wpływające na kształtowanie się premii za ryzyko 

dla poszczególnych instrumentów finansowych.  

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Fundusz jest 

na nie narażony 

 Ryzyko makroekonomiczne 

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów będących przedmiotem lokat Funduszu jest zależna od 

wielu czynników makroekonomicznych obejmujących zarówno gospodarkę polską jak i globalną 

(m.in. tempo wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, deficyt budżetowy, poziom bezrobocia, 

polityka pieniężna). Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą mieć 

negatywny wpływ na wartość certyfikatów emitowanych przez Fundusz.  



    

 

 

Szeroki zakres instrumentów oraz rynków, na których Fundusz może inwestować swoje aktywa, 

jak również możliwość otwierania krótkich pozycji mogą powodować, że zależności pomiędzy 

otoczeniem makroekonomicznym a wartością lokat Funduszu osiągną wysoki poziom 

skomplikowania. 

 Ryzyko rynku akcji 

Ryzyko to występuje w odniesieniu do lokat Funduszu mających za przedmiot akcje, 

Instrumenty Pochodne oparte na akcjach bądź giełdowych indeksach akcji oraz jednostki 

uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego 

inwestowania, które lokują swoje aktywa w akcje lub inne wyżej wymienione instrumenty. 

Koniunktura na rynku akcji może podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów 

fundamentalnych (ryzyko makroekonomiczne, jak i z przyczyn o charakterze technicznym np. 

aktywność spekulacyjna). Niekorzystne zmiany koniunktury mogą mieć negatywny wpływ na 

stopę zwrotu z lokaty na rynku akcji, a tym samym na wartość certyfikatu. 

Ponieważ Fundusz może lokować swoje aktywa na zagranicznych rynkach akcji, ryzyko rynku 

akcji obejmuje również ryzyko związane ze zmianami koniunktury giełdowej na tych rynkach. 

Ponadto, podobne zachowanie się rynków akcji w poszczególnych krajach sprawia, że 

dywersyfikacja pomiędzy rynkami akcji różnych krajów nie pozwala na wyeliminowanie 

globalnego ryzyka rynku akcji. 

Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza otwieranie krótkich pozycji na rynku akcji (krótka 

pozycja pozwala zarabiać na spadkach, ale przynosi straty w przypadku wzrostu cen). Otwarcie 

krótkich pozycji może powodować, że zależność pomiędzy zmianami koniunktury giełdowej a 

wartością lokat Funduszu przyjmie charakter odwrotny – tzn. istnieje możliwość spadku 

wartości aktywów netto na skutek wzrostów cen na rynku akcji. 

 Ryzyko stóp procentowych 

Jednym z najważniejszych aspektów ryzyka stóp procentowych jest odwrotna zależność 

pomiędzy wartością instrumentów dłużnych (np. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku 

pieniężnego) a poziomem stóp procentowych. Oznacza to, że wzrost stóp procentowych 

przełoży się na spadek wartości lub cen takich instrumentów, co może mieć niekorzystny wpływ 

na wartość lokat Funduszu, a tym samym na wartość certyfikatu.  

Przedmiotem lokat Funduszu mogą być również instrumenty pochodne oparte na dłużnych 

papierach wartościowych lub instrumentach rynku pieniężnego. Ich konstrukcja może 

powodować odmienny (w tym także odwrotny) od opisanego powyżej wpływ zmian stóp 

procentowych na wartość lokat Funduszu. Ryzyko stóp procentowych nie ogranicza się w 

przypadku Funduszu wyłącznie do krajowych stóp procentowych. Ponieważ Fundusz może 

lokować swoje aktywa w instrumenty dłużne denominowane w walutach obcych, ryzyko to 

obejmuje również zagraniczne stopy procentowe. Jeżeli Fundusz zaciągnie zobowiązania, które 

będą oprocentowane według stopy zmiennej, to wzrost stóp procentowych może mieć 

niekorzystny wpływ na wysokość odsetek płaconych od zobowiązań Funduszu, a tym samym 

na wartość certyfikatu. 

 Ryzyko walutowe 

Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza lokowanie aktywów Funduszu w waluty obce, 

w instrumenty denominowane w walutach obcych oraz otwieranie pozycji w Instrumentach 

Pochodnych, dla których instrumentem bazowym jest waluta obca. Inwestycje takie wiążą się 

z ryzykiem poniesienia przez Fundusz strat na skutek niekorzystnych zmian kursów walut 

obcych. 



    

 

 

 Ryzyko rynku towarowego 

Polityka inwestycyjna Funduszu dopuszcza lokowanie części aktywów Funduszu na rynkach 

towarowych za pośrednictwem towarowych instrumentów pochodnych. Zmiany cen towarowych 

instrumentów pochodnych zależą od zmian cen towarów giełdowych (np. nośniki energii, 

metale) stanowiących bazę danego towarowego instrumentu pochodnego. Ceny rynkowe 

towarów giełdowych mogą podlegać znaczącym wahaniom zarówno z powodów 

fundamentalnych (zmiany przewidywanego popytu na dany towar, jego podaży, globalnego 

poziomu zapasów itp.), jak i z przyczyn o charakterze technicznym (np. aktywność 

spekulacyjna). Niekorzystne zachowanie się cen towarów będących przedmiotem lokat 

Funduszu oznacza możliwość poniesienia straty przez Fundusz. Ponadto z inwestycjami 

Funduszu na rynkach towarowych wiąże się również ryzyko charakterystyczne dla 

instrumentów pochodnych. 

 Ryzyko dźwigni finansowej 

Mechanizm dźwigni finansowej polega na pożyczaniu kapitału w celu jego dalszej inwestycji. 

Powodem stosowania dźwigni finansowej jest dążenie do zwielokrotnienia zysków, jednakże 

w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić 

do zwielokrotnienia strat w porównaniu do inwestycji, które nie korzystają z tego mechanizmu. 

 Ryzyko płynności lokat 

Ograniczona płynność powoduje, iż mogą występować trudności z szybką sprzedażą lub 

nabyciem określonych kategorii lokat lub też transakcje takie mogą być zrealizowane jedynie po 

cenach znacząco odbiegających od cen rynkowych, co może negatywnie wpływać na 

rentowność takich lokat, a tym samym na osiągane przez Fundusz stopy zwrotu. Ryzyko 

płynności lokat jest szczególnie duże w przypadku dokonywania lokat w udziały w spółkach z 

ograniczoną odpowiedzialnością, inne niż zdematerializowane papiery wartościowe oraz w 

niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 

 Ryzyko kredytowe (niewypłacalności) 

Inwestycje Funduszu w instrumenty dłużne obarczone są ryzykiem niewypłacalności emitentów 

tych instrumentów w zależności od ich wiarygodności kredytowej i związanym z tym ryzykiem 

częściowej lub całkowitej utraty wartości danych składników aktywów przez Fundusz. Zmiany 

pozycji finansowej emitenta lub perspektyw jego rozwoju mogą skutkować spadkiem ceny 

wyemitowanych przez ten podmiot instrumentów dłużnych, a tym samym pogorszeniem 

rentowności inwestycji w dany instrument, co może negatywnie wpływać na wartość certyfikatu. 

Ryzyko kredytowe związane jest również z możliwością niewywiązywania się ze swoich 

zobowiązań przez kontrahentów, z którymi Fundusz zawiera umowy mające za przedmiot NWP 

lub pożyczki papierów wartościowych. Jakiekolwiek opóźnienie lub nieprawidłowości w realizacji 

zobowiązań przez kontrahenta mogą oznaczać poniesienie strat przez Fundusz. 

 Ryzyko instrumentów pochodnych 

Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane przez Fundusz: 

 w celu ograniczenia ryzyka związanego ze zmianą kursów instrumentów bazowych;  

 w celach inwestycyjnych; 

 w transakcjach arbitrażowych.  



    

 

 

Zabezpieczenie pozycji w instrumentach bazowych za pomocą instrumentów pochodnych 

ogranicza ryzyko, gdy oczekiwana jest niekorzystna zmiana kursów instrumentów bazowych – 

zabezpieczenie to może jednak zniwelować ewentualne zyski z lokaty w instrumenty bazowe. 

Wykorzystywanie instrumentów pochodnych do celów inwestycyjnych wiąże się z 

występowaniem ryzyka rynkowego charakterystycznego dla instrumentów bazowych. Nieudane 

transakcje mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki inwestycyjne Funduszu, a tym samym na 

wartość certyfikatu. Istotnym aspektem ryzyka w przypadku takich transakcji jest ponadto 

ryzyko dźwigni finansowej. 

Stosowanie instrumentów pochodnych w transakcjach arbitrażowych wiąże się z ograniczonym 

ryzykiem, ponieważ ze swej natury transakcje arbitrażowe to takie, które umożliwiają 

osiągnięcie zysków przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym.  

Składnikiem ryzyka instrumentów pochodnych jest również ryzyko niedopasowania wyceny 

instrumentu pochodnego do wyceny instrumentu bazowego. Wiąże się ono z tym, że cena 

rynkowa instrumentu pochodnego może się okresowo różnić od wartości teoretycznej tego 

instrumentu (wartość teoretyczna instrumentu pochodnego równa jest takiej jego cenie, przy 

której nie ma możliwości zawierania transakcji arbitrażowych) i różnica ta może pogorszyć 

rentowność inwestycji Funduszu w dany instrument pochodny w porównaniu z rentownością 

inwestycji w instrument bazowy w tym samym czasie. 

 Ryzyko związane z krótką sprzedażą akcji 

Krótka sprzedaż jest specyficznym rodzajem transakcji umożliwiającym wykorzystanie spadków 

cen papierów wartościowych. Otwarcie pozycji polega na tym, że sprzedaje się uprzednio 

pożyczone papiery wartościowe. Zamknięcie pozycji polega na tym, że papiery wartościowe 

nabywa się, a następnie zwraca podmiotowi, od którego zostały pożyczone. Transakcja 

przynosi zysk, jeżeli papiery wartościowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży zostały 

odkupione po cenie niższej od ceny, po której zostały wcześniej sprzedane. W przeciwnym 

przypadku transakcja przynosi stratę. 

Z transakcjami krótkiej sprzedaży może wiązać się ryzyko polegające na tym, że podmiot, od 

którego papiery wartościowe zostały pożyczone może zażądać ich zwrotu (jeżeli umowa 

pożyczki zawarta z tym podmiotem na to zezwala), zmuszając tym samym Fundusz do 

zamknięcia pozycji w niekorzystnym momencie, co może mieć negatywny wpływ na stopę 

zwrotu z takiej lokaty, a tym samym na wartość certyfikatu. 

 Ryzyko płynności certyfikatów 

Ryzyko płynności certyfikatów wiąże się z brakiem możliwości zakupu lub sprzedaży 

certyfikatów w krótkim czasie, w znacznej ilości i bez znacznego wpływania na bieżący poziom 

cen rynkowych. 

 Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu 

Istnieje ryzyko wprowadzenia zmian przepisów, które okażą się niekorzystne dla uczestników. 

Dotyczy to w szczególności przepisów w zakresie opodatkowania osób fizycznych oraz 

prawnych – istnieje możliwość, że inwestowanie w certyfikaty związane będzie z większymi niż 

dotychczas obciążeniami podatkowymi. Może to spowodować zmniejszenie opłacalności 

inwestowania w certyfikaty. 

Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu może także przyjąć formę zmian 

przepisów regulujących limity inwestycyjne oraz zakres inwestycji przewidzianych dla funduszy 



    

 

 

inwestycyjnych zamkniętych, które to zmiany mogą utrudnić realizację założonej polityki 

inwestycyjnej. 

 Ryzyko siły nabywczej (inflacji) 

Ryzyko to może zmaterializować się w przypadku nieoczekiwanego wzrostu wskaźnika inflacji 

w czasie trwania Funduszu. Jeżeli tak się stanie, to realna (tj. uwzględniająca wartość 

nabywczą złotego) stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty może okazać się niższa od 

oczekiwanej. 

4. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Fundusz, oraz miejsca, 

gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny 

Funduszu nie dotyczą bezpośrednio zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. 

Niemniej Towarzystwo wdrożyło i stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji 

nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. Zgodnie 

z treścią Zasad, Towarzystwo udostępniło na swojej stronie internetowej www.opera.pl 

informację o stosowaniu określonych zasad adresowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa zadeklarował gotowość i wolę stosowania Zasad w 

obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności 

wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa. 

4.2. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł 

się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny 

Fundusz nie przyjął do stosowania innych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.  

4.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 

Istniejący w Towarzystwie system kontroli wewnętrznej jest adekwatny do bieżących potrzeb. 

System ten składa się z następujących elementów: 

1) kontrola wewnętrzna, realizowana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Towarzystwa,   

2) nadzór zgodności działalności z prawem, służący zapewnieniu zgodności działalności 

Towarzystwa oraz osób działających na jego rzecz z przepisami prawa regulującymi 

prowadzenie działalności przez Towarzystwo oraz procedurami i regulaminami wewnętrznymi 

obowiązującymi w Towarzystwie,  

3) audyt wewnętrzny. 

 

Towarzystwo wydzieliło w strukturze organizacyjnej komórkę nadzoru zgodności działalności 

z prawem, którą kieruje inspektor nadzoru. W związku z tym, że w strukturze organizacyjnej 

Towarzystwa nie wydzielono komórki audytu wewnętrznego, zadania z zakresu systemu audytu 

wewnętrznego wykonuje bezpośrednio zarząd Towarzystwa. Czynności z zakresu zarządzania 

ryzykiem są wykonywane w Towarzystwie w ramach stanowiska jednoosobowego, zapewniając 

niezależność pod względem podległości służbowej i pełnionych funkcji od jednostek 

operacyjnych Towarzystwa odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych.   

W Towarzystwie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu 

sporządzania sprawozdań finansowych oparty na regulacjach zawartych w procedurach 

wewnętrznych i polityce rachunkowości. Za funkcjonowanie i skuteczność procesów 

kontrolnych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd 

Towarzystwa. System kontroli wewnętrznej zapewnia m.in.: kompletność ujęcia 

http://www.opera.pl/


    

 

 

w sprawozdaniu finansowym kosztów i przychodów, kontrolę wydatków i okresową 

optymalizację kosztów, kontrole przygotowywanych sprawozdań finansowych funduszy 

inwestycyjnych i Towarzystwa, ochronę informacji poufnych, sprawne i szybkie korygowanie 

zaistniałych nieprawidłowości. W procesie przygotowywania rocznych i półrocznych 

sprawozdań finansowych biorą udział członkowie Zarządu, których zadaniem jest kontrola 

merytoryczna i jakościowa. Wprowadzone elementy kontroli połączone z wiedzą osoby 

prowadzącej księgi Funduszu oraz doświadczeniem i renomą firmy audytorskiej pozwalają 

na znaczne wyeliminowanie czynnika ryzyka i zapewniają rzetelne i zgodne z bieżącą sytuacją 

finansową Funduszu zaprezentowanie sprawozdań finansowych. 

 

4.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety 

akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 

udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, 

 

(nie dotyczy) 

 

4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

 

Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi na okaziciela 

i reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu określone statutem 

oraz ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm.).  

 

4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich 

jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby 

głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie 

z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami 

wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych 

 

(nie dotyczy) 

 

4.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta 

 

Możliwość zbywania i zastawiania certyfikatów inwestycyjnych przez Uczestników Funduszu 

na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu nie podlega żadnym 

ograniczeniom.  

 

4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających 

oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie 

akcji 

 

Towarzystwo zarządza Funduszem oraz podejmuje w tym zakresie wszelkie decyzje. 

Towarzystwo jest organem reprezentującym Fundusz wobec podmiotów trzecich. 

Sposób reprezentacji Towarzystwa został określony w statucie Towarzystwa i jest publicznie 

dostępny we właściwym rejestrze sądowym. 

Zgodnie ze statutem Towarzystwa, członków Rady Nadzorczej Towarzystwa powołuje 

na wspólną kadencję Walne Zgromadzenie Towarzystwa.  



    

 

 

Zgodnie ze statutem Towarzystwa, członków Zarządu Towarzystwa powołuje się na wspólną 

kadencję. 

Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu, powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady 

Nadzorczej na wniosek Prezesa Zarządu. Prokury udziela Zarząd Towarzystwa, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

Każdy z członków ww. organów może zostać odwołany przed upływem kadencji. Mandat 

członka Zarządu Towarzystwa wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Zarządu.  

 

4.9. Opis zasad zmiany statutu Funduszu 

Zasady zmiany Statutu Funduszu zostały wskazane w art. 24 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 95 ze zm.).   

4.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające 

z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, 

o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa 

 

W Funduszu jako organ Funduszu działa zgromadzenie inwestorów. 

Zgodnie ze Statutem Funduszu do kompetencji zgromadzenia inwestorów należy 

podejmowanie decyzji w sprawach:  

1) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Funduszu,  

2) wyrażenia zgody na zmianę Depozytariusza,  

3) wyrażenia zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych,  

4) emisji obligacji,  

5) rozpatrywania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz wybór 

biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu. 

 

4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, 

oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

emitenta oraz ich komitetów 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: 

Pan Maciej Kwiatkowski – Prezes Zarządu 

Pan Krzysztof Łękarski – Wiceprezes Zarządu 

Z dniem 20 marca 2019 roku został odwołany ze składu Zarządu Pan Artur Włoch.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa 

wchodzą: 

Pan Andrzej Paczuski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pani Magdalena Ścibor – Członek Rady Nadzorczej  

Pan Piotr Bochenek – Członek Rady Nadzorczej  

Z dniem 30 listopada 2018 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa 

złożył Pan Tomasz Krajewski. Z dniem 18 stycznia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej 

Towarzystwa został powołany Pan Piotr Bochenek.  

W ramach Rady Nadzorczej Towarzystwa funkcjonuje Komitet Audytu, jako stały komitet, 

którego celem funkcjonowania jest doradztwo w kwestiach dotyczących sprawozdawczości 



    

 

 

finansowej Spółki, funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę, kontroli wewnętrznej. 

Członkami Komitetu Audytu są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa.  

Dwóch członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna, tj. Pan Andrzej 

Paczuski i Pani Magdalena Ścibor. Niezależność członka Komitetu rozumie się w świetle art. 

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

publicznym. Poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach posiadają 

wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa OPERA TFI S.A. zgodnie z wymogami 

art. 129 ust. 5 ww. ustawy. Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Andrzej Paczuski posiada 

wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Każdy z 

członków Komitetu Audytu, przed powołaniem w jego skład, złożył oświadczenie dotyczące: 

spełniania kryteriów niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości 

lub badania sprawozdań finansowych oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, 

w której działa OPERA TFI S.A. 

OPERA TFI S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie 

świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską 

lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo 

zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Procedury te zostały przyjęte przez 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej OPERA TFI S.A.  

W polityce w zakresie wyboru firmy audytorskiej ustalone zostały zasady dotyczące wyboru 

firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych funduszy 

inwestycyjnych: 

1) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie OPERA TFI S.A. w 

odniesieniu do funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych oraz przez Zgromadzenie Inwestorów w odniesieniu do 

publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, po zapoznaniu się z rekomendacją 

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;  

2) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umowa o 

badanie sprawozdania finansowego mogła zostać podpisana w terminie umożliwiającym 

firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych; 

3) przy wyborze firmy audytorskiej Komitet Audytu zwraca szczególną uwagę na konieczność 

zachowania niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta, w szczególności Komitet 

Audytu, przedstawiając rekomendację uwzględnia zakres usług wykonywanych przez firmę 

audytorską i biegłego rewidenta w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających wybór firmy 

audytorskiej; 

4) kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej są 

dokonywane na każdym etapie procedury wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu 

wskazanych powyżej sprawozdań finansowych; 

5) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem doświadczenia firmy 

audytorskiej w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek 

zainteresowania publicznego, w tym funduszy inwestycyjnych;  

6) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy 

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas 

nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę 

audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek 

członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy 

audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał 

badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku 

kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co 

najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego); 



    

 

 

7) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem ceny zaproponowanej przez 

podmiot uprawniony do badania, możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu 

usług określonych przez Spółkę, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób 

bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie, ilości osób dostępnych do 

prowadzenia badania, dostępności wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień 

specyficznych w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych, możliwości 

przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę; 

8) zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby wybór 

podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów 

uprawnionych do badania. Klauzule takie są nieważne z mocy prawa;  

9) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską 

na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej 

dwuletnie okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy 

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.  

Zgodnie z przyjętą polityką w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, 

podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących 

badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską: 

biegły rewident, firma audytorska przeprowadzająca badanie, podmioty powiązane z tą firmą 

audytorską oraz członek sieci firmy audytorskiej nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na 

rzecz OPERA TFI S.A. i funduszy inwestycyjnych żadnych zabronionych usług niebędących 

badaniem sprawozdań finansowych ani czynności rewizji finansowej, usługami zabronionymi 

nie są usługi wskazane w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach inwestycyjnych oraz nadzorze publicznym („usługi dozwolone”), przy dokonywaniu 

oceny dopuszczalności świadczenia usług dozwolonych Komitet Audytu bada czy istnieje ich 

bezpośredni wpływ na badanie sprawozdań finansowych i czy jest ono zgodne z interesem 

uczestników funduszy. Świadczenie usług dozwolonych możliwe jest tylko w zakresie 

niezwiązanym z polityką podatkową, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny 

zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 ww. ustawy i wyrażeniu 

zgody przez Komitet Audytu. Przed przystąpieniem do świadczenia usług przez firmę 

audytorską, składa ona oświadczenie o spełnieniu wymogów szczegółowo określonych w art. 

69-73 ww. ustawy.  

W okresie sprawozdawczym na rzecz Funduszu nie były świadczone przez firmę audytorską 

badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem. W okresie 

sprawozdawczym był dokonywany wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe 

Funduszu. Umowa na usługi audytorskie została zawarta przez Towarzystwo z firmą 

audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  w dniu 2 lipca 2019 roku na 

okres dwóch lat (audyt za 2019 r. i 2020 r.). 

W 2019 roku Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia. Prace Komitetu Audytu obejmowały 

monitorowanie spraw z zakresu funkcjonowania obszaru kontroli ryzyka, audytu wewnętrznego i 

zgodności działalności z prawem Towarzystwa i zarządzanych funduszy, omówienie z firmą 

audytorską kwestii dotyczących sprawozdawczości biegłego rewidenta oraz zasad współpracy 

Komitetu Audytu z audytorem w związku z badaniem sprawozdań rocznych funduszy 

inwestycyjnych, ocena niezależności biegłego rewidenta, omówienie planowanego 

harmonogramu dotyczącego badania rocznych sprawozdań finansowych funduszy 

inwestycyjnych, omówienie czynności przeprowadzonych podczas przeglądu sprawozdań 

finansowych funduszy inwestycyjnych za I półrocze 2019 r. przez firmę audytorską.   

4.12. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających 

i nadzorujących Funduszu w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, 



    

 

 

płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, 

sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym  

Fundusz z uwagi na niespełnianie kryteriów wielkości, nie ujawnia opisu polityki różnorodności, 

o której mowa w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W okresie objętym raportem nie toczyły się żadne postępowania sądowe, arbitrażowe oraz 

postępowania przed organami administracji publicznej, których stroną był Fundusz.  

6. Informacje z uwzględnieniem specyfiki działalności Funduszu 

6.1. Informacje o podstawowej działalności Funduszu  

OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, 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 2020 r., poz. 95 ze zm.). Statut Funduszu został nadany przez 

Towarzystwo aktem notarialnym z dnia 2 marca 2007 roku sporządzonym przed notariuszem 

Anną Niżyńską (Rep.A 1097/2007).Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu 

zezwolenia na utworzenie Funduszu w dniu 8 marca 2007 roku (decyzja nr: 

DFL/4034/3/5/07/V/U/28-5P-1/ŁW). Fundusz został wpisany do rejestru funduszy 

inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 10 maja 2007 roku  

pod numerem RFi 293. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. Organami Funduszu są 

Towarzystwo i Zgromadzenie Inwestorów.  

Fundusz jest zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

(„Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142. Towarzystwo zostało 

w dniu 15 lutego 2005 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000228007. 

Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne, które znajdują się w obrocie na giełdowym rynku 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Od początku działalności Funduszu przeprowadzone zostały dwie emisje certyfikatów 

inwestycyjnych serii A: 

Data emisji Kapitał wpłacony w 

PLN 

Liczba wydanych 

certyfikatów 

Cena emisyjna w 

PLN 

23.04.2007 89.091.000 89.091 1.000 

29.08.2008 1.001.280 1.192 840 

Informacje o dokonanych wykupach certyfikatów inwestycyjnych publikowane są na stronie 

internetowej www.opera.pl. 

6.2. Polityka inwestycyjna Funduszu 

http://www.opera.pl/


    

 

 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu 

wartości lokat. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie 

swoich Aktywów w kategorie lokat wyłącznie: 

1. Papiery Wartościowe; 

2. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 

3. certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa 

emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 

4. Waluty Obce; 

5. Instrumenty Rynku Pieniężnego; 

6. wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 

7. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 

8. Towarowe Instrumenty Pochodne; 

– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 

9. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

Towarzystwo, oraz niebędące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane 

przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.  

Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania 

Funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy 

oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane przez Fundusz 

charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto na certyfikat może 

podlegać istotnym wahaniom. 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 

6.3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Funduszu  

 

W 2019 roku Towarzystwo nie zawarło umów uznanych za znaczące dla działalności Funduszu. 

 

6.4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Funduszu z innymi 

podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery 

wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), 

w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych 

oraz opis metod ich finansowania 

Fundusz działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020r., poz. 

95 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 4 tej ustawy fundusz inwestycyjny nie jest podmiotem zależnym 

od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio 

większość głosów w radzie inwestorów lub zgromadzeniu inwestorów.   

6.5. Informacje o transakcjach zawartych przez Fundusz lub jednostkę od niego zależną 

z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz 

informacjami określającymi charakter tych transakcji  

Fundusz nie posiada jednostek powiązanych. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawarł 

istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. Fundusz w okresie sprawozdawczym nie 

zawierał transakcji z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

6.6. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach 

dotyczących kredytów i pożyczek 



    

 

 

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie korzystał z finansowania w formie kredytów lub 

pożyczek.  

6.7. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym 

uwzględnieniem pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym Funduszu 

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił żadnych pożyczek. 

6.8. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach 

i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych 

podmiotom powiązanym Funduszu 

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielił i nie otrzymał żadnych poręczeń ani 

gwarancji. 

6.9. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem rocznym - 

opis wykorzystania przez Fundusz wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania 

z działalności 

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia sprawozdania Fundusz nie wyemitował 

nowych certyfikatów inwestycyjnych.  

6.10. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym 

a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok 

 

Fundusz nie publikował prognoz.  

 

6.11. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, 

oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć 

w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zakres dopuszczalnych inwestycji Fundusz jest 

ograniczony polityką inwestycyjną, co determinuje sposób zarządzania zasobami finansowymi. 

Dotychczas nie wystąpiły żadne trudności z regulowaniem zobowiązań Funduszu i ryzyko 

powstania zagrożeń w tym zakresie jest niewielkie.  

 

6.12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, 

w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian 

w strukturze finansowania tej działalności 

 

Poziom środków zgromadzonych w wyniku dotychczasowych emisji certyfikatów inwestycyjnych 

zapewnia Funduszowi możliwość realizacji przyjętej polityki inwestycyjnej. Fundusz bierze pod 

uwagę możliwość przeprowadzenia dodatkowych emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu 

zwiększenia skali prowadzonej działalności.  

 

6.13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok 

obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na 

osiągnięty wynik 

 

Opisano w pkt. 2 niniejszego sprawozdania.  

 

6.14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 

przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności Funduszu co najmniej 



    

 

 

do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono 

sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów 

strategii rynkowej przez niego wypracowanej 

 

W 2020 roku najistotniejszym wyzwaniem dla światowej gospodarki będzie zmierzenie się z 

negatywnymi efektami błyskawicznie rozprzestrzeniającej się pandemii korona wirusa 

COVID19. Zgodnie z obecnymi prognozami mało prawdopodobne wydaje się uniknięcie 

globalnej recesji, nawet pomimo wzmożonych działań banków centralnych. Drugim 

wydarzeniem, które będzie bacznie obserwowane przez rynki będą jesienne wybory 

prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Trzecim zaś zmienne losy ewentualnej „wojny 

handlowej” pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi.  

W 2020 roku fundusz OPERA Za 3 Grosze FIZ będzie konstruował swój portfel inwestycyjny 

przede wszystkim w oparciu o wybrane spółki z rynku polskiego uzupełniając je o instrumenty 

pochodne na zagraniczne i polskie indeksy giełdowe oraz obligacje: skarbowe i korporacyjne.  

Alokacja w poszczególnie klasy aktywów będzie zależeć od rozwoju sytuacji rynkowej.  

W obecnej sytuacji, związanej z pandemią, banki centralne, teoretycznie niezależne, 

znalazły się pod dużą presją aby wspomóc wysiłki rządów w celu ratowania 

gospodarek przed zapaścią. Czynią to obniżając do minimum swoje oficjalne stopy 

procentowe. W ten sposób wpływają na koszty pozyskania kredytów i pożyczek. 

Obecnie zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne potrzebują pozyskać 

środki aby przetrwać okres zastoju w gospodarce. Im taniej go pozyskają tym większa 

szansa na przetrwanie.  

Banki centralne skupują również obligacje i bony skarbowe z rynku wtórnego 

podnosząc ceny ich sprzedaży a co za tym idzie obniżają ich rentowności, czyli 

pośrednio wpływają na obniżenie kosztów pozyskania środków przez skarby państw 

na rynku pierwotnym.  

Dotąd polski bank centralny nie korzystał z takiej możliwości, ponieważ może być 

ona postrzegana jako pośrednie finansowanie deficytu budżetowego skarbu państwa. 

Jednak w momencie, w którym większość banków centralnych na świecie działa w 

taki sposób, przestało to na razie dziwić i wywoływać obawy o przyszły poziom 

inflacji. 

NBP skupuje więc na rynku wtórnym obligacje skarbowe, wpływając w ten sposób na 

poziom i kształt krzywej dochodowości w całym jej zakresie. Czyli wpływać może 

nawet na poziom dziesięcioletnich rynkowych stóp procentowych. 

Ze względu na już dokonane obniżki, mało prawdopodobne jest jeszcze dalsze cięcie 

stóp procentowych zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych oraz krajach 

Unii Europejskiej. Niski poziom stóp procentowych będzie zapewne utrzymywany 

przez jak najdłuższy okres czasu. Na razie grozi nam raczej spadek cen niż inflacja i 

podobny stan rzeczy będzie zapewne trwał przynajmniej przez najbliższy rok. Nie 

będzie więc powodu do podnoszenia stóp. Zresztą nawet w momencie kiedy inflacja 

będzie utrzymywać się krótkoterminowo powyżej celu inflacyjnego i realne stopy 

procentowe będą ujemne, to banki centralne w/w krajów najprawdopodobniej  nie 

będą decydowały się na podwyżkę stóp procentowych. 



    

 

 

Oczywiście skarby państw poprzez efekt wypierania, działają również przeciwnie do 

zamierzonego celu. Gromadząc środki pomocowe dla jednych podmiotów wypierają z 

rynku pozostałe a w szczególności małe i średnie firmy oraz osoby fizyczne. Dzieje 

się tak, ponieważ w niepewnych czasach wszyscy wolą pożyczać środki swoim 

państwom jako najbezpieczniejszym podmiotom na rynku (mowa tu  oczywiście o 

stabilnych gospodarkach).Przy ich gigantycznych obecnie potrzebach, nie wystarcza 

już środków dla innych.  

Efektem tego paradoksu ultra niskich stóp procentowych i jednocześnie wypierania z 

rynku pożyczkowo-kredytowego mniejszych podmiotów będzie najprawdopodobniej 

fala upadłości jaka dotknie gospodarki w momencie, kiedy skończą się środki 

pomocowe od państwa. 

Z drugiej strony środowisko niskich a czasem ujemnych stóp procentowych, kieruje 

coraz większą część posiadaczy środków do ulokowania, nie tylko do obligacji 

skarbowych ale w coraz to bardziej ryzykowne instrumenty finansowe oraz na rynki o 

dużej zmienności.  

Fundusze inwestycyjne jako podmioty profesjonalnie się tym parające, mają większe 

szanse wybrać z gąszczu firm, takie których wsparcie finansowe przyniesie korzyści 

większe niż obligacje skarbowe i nie narazi uczestników funduszy na utratę 

oszczędności. 

Należy się spodziewać, że wielu inwestujących na własną rękę straci oszczędności co 

spowoduje w gospodarkach dalsze zmniejszenie popytu na dobra i usługi. 

Reasumując spodziewamy się dużej zmienności cen walorów na wszystkich rynkach 

co z jednej strony da ponadprzeciętny potencjał do zysków ale z drugiej będzie 

generować ryzyko dla wielkości stóp zwrotu z aktywów. 

 

6.15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta 

i jego grupą kapitałową 

 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

Funduszem. 

 

6.16. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 

bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia 

emitenta przez przejęcie 

 

Fundusz nie zawierał żadnych umów z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej 

przyczyny, jak też w przypadku ich odwołania lub zwolnienia z powodu połączenia Funduszu przez 

przejęcie.  

 

6.17. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta 

 

Fundusz nie prowadzi programów przyznawania pracownikom certyfikatów inwestycyjnych. 



    

 

 

 

6.18. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń 

o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych 

członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi 

emeryturami 

 

(nie dotyczy) 

 

6.19. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta 

oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta, będących 

w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie) 

 

(nie dotyczy) 

 

6.20. Informacje o znanych Funduszowi umowach (w tym również zawartych po dniu 

bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

 

(nie dotyczy) 

 

6.21. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

 

(nie dotyczy) 

 

6.22. Informacja o dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym 

do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania 

finansowego, okresie, na jaki została zawarta ta umowa oraz o wynagrodzeniu podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym 

za rok obrotowy 

 

Umowa na usługi audytorskie została zawarta przez Towarzystwo z firmą audytorską BDO Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  w dniu 2 lipca 2019 roku na okres dwóch lat (audyt za 

2019 r. i 2020 r.). Łączne wynagrodzenie wynikające z umowy na usługi audytorskie za 2019r. w 

zakresie dotyczącym Funduszu wynosi 12.300,00 złotych brutto, w tym 4.920,00 złotych brutto z 

tytułu przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu według stanu na 30.06.2019r. 

oraz 7.380,00 złotych brutto z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 

2019r. Zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu oraz zawartej umowy wszelkie koszty badania 

i przeglądu sprawozdania finansowego pokrywane są przez Fundusz.  

Za poprzedni rok obrotowy łączne wynagrodzenie podmiotu uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych wyniosło 11.070,00 złotych brutto, w tym 3.690,00 złotych brutto z tytułu przeglądu 

półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu według stanu na 30.06.2018r. oraz 7.380,00 

złotych brutto z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za 2018r. 

7. Omówienie podstawowych zmian w lokatach funduszu, z opisem głównych inwestycji 

dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat) 

Fundusz w okresie sprawozdawczym lokował swoje aktywa przede wszystkim nabywając i obejmując 

akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym (średni udział w aktywach Funduszu 53,5%), 

obligacje skarbowe (średni udział w aktywach funduszu 30,9%), obligacje przedsiębiorstw (średni 

udział w aktywach Funduszu 12,8 %) oraz zawierając umowy mające za przedmiot Instrumenty 

Pochodne oparte o indeksy cen akcji oraz towary.  



    

 

 

8. Omówienie polityki inwestycyjnej Funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą 

działań związanych z realizacją jego celu  

Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Funduszu 

w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami 

zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje wysoki 

poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto na certyfikat może podlegać istotnym 

wahaniom. Zgodnie z przyjętą w statucie Funduszu polityką inwestycyjną Fundusz dąży do 

osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez lokowanie swoich aktywów w papiery wartościowe, udziały w 

spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będące papierami wartościowymi 

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, 

waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób 

fizycznych, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, towarowe 

instrumenty pochodne, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 

Towarzystwo, oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez 

instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 

Zarząd OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

 

 

 

……………………………………                               …………………………………… 
Maciej Kwiatkowski                                                Krzysztof Łękarski         
Prezes Zarządu                                                     Wiceprezes Zarządu  
Podpis w formie elektronicznej                               Podpis w formie elektronicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

 

Działając w imieniu OPERA TFI S.A. potwierdzamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne 

sprawozdanie finansowe funduszu OPERA za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej 

„Fundusz”) za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Funduszu jak również jego wynik z operacji. 

Jednocześnie potwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Funduszu zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Maciej Kwiatkowski     Krzysztof Łękarski 
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu  
Podpis w formie elektronicznej   Podpis w formie elektronicznej 

 
 

 



 
 

Warszawa, dnia 15 czerwca 2020 roku 

 

 

 

 

 

Informacja sporządzona zgodnie z § 70 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) 

 

 

Zarząd OPERA TFI S.A. informuje, że:  

1) firma audytorska BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. oraz członkowie zespołu 

wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego funduszu OPERA Za 3 Grosze 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za 2019 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami 

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; 

2) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego 

biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; 

3) OPERA TFI S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie 

świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub 

członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych 

z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Procedury te zostały przyjęte przez Komitet Audytu 

Rady Nadzorczej OPERA TFI S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Maciej Kwiatkowski     Krzysztof Łękarski 
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu  
Podpis w formie elektronicznej   Podpis w formie elektronicznej 
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  OPERA  Za  3  Grosze  Fundusz  Inwestycyjny  Zamknięty 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
 
OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej zwany „Funduszem”) jest funduszem inwestycyjnym  
zamkniętym, 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 2020 roku, poz. 
95), zwanej dalej „Ustawą”. Fundusz jest osobą prawną. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.  
  
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
w dniu 10 maja 2007 roku pod numerem RFi 293 
 
Urząd Statystyczny w Warszawie wpisał Fundusz do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej 
nadając mu numer identyfikacyjny REGON 141004862. Funduszowi został nadany przez Pierwszy Mazowiecki 
Urząd Skarbowy w Warszawie numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1070007628. 
  
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. 
 
Statut Funduszu został nadany przez Towarzystwo aktem notarialnym z dnia 2 marca 2007 roku, Repertorium A 
1097/2007 sporządzonym przed notariuszem Anną Niżyńską. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła 
Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu w dniu 8 marca 2007 roku (decyzja nr: 
DFL/4034/3/5/07/V/U/28-5P-1/ŁW). 
 
Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne, podlegające wprowadzeniu do publicznego obrotu. Certyfikaty 
Funduszu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
Od początku działalności Funduszu przeprowadzone zostały dwie emisje certyfikatów inwestycyjnych serii A: 
  
 

Data emisji 
Kapitał wpłacony 

Liczba wydanych 
certyfikatów 

Cena emisyjna w PLN 

23.04.2007  89 091 000 89 091 1 000 

29.08.2008    1 001 280              1 192              840 

 
 
Informacje o dokonanych wykupach certyfikatów inwestycyjnych publikowane są na stronie internetowej 
www.opera-tfi.pl. 
 
Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty 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 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). 
 
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu 
 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Fundusz będzie realizował politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Funduszu w 
poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a 
ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co 
oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat może podlegać istotnym wahaniom. 
 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
 
Fundusz może lokować swoje aktywa w: 

1) Papiery Wartościowe; 
2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 
3) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz będące Papierami Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 

http://www.opera-tfi.pl/
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wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą; 
4) Waluty Obce; 
5) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 
6) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych; 
7) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne; 
8) Towarowe Instrumenty Pochodne; 

– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz: 
9) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz niebędące Papierami 
Wartościowymi tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą. 

 
Szczegółowy opis ograniczeń inwestycyjnych znajduje się w Statucie Funduszu. 
 
Okres sprawozdawczy 
 

Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zostało sporządzone na 
dzień 31 grudnia 2019 roku. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w 
dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej, tj. od dnia 31 grudnia 2019 
roku. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. 
 
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez Spółkę BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w 
Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000729684. 
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WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO 

I. Przychody z lokat 123 29 

II. Koszty funduszu netto 244 57 

III. Przychody z lokat netto -121 -28 

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -175 -41 

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 35 8 

VI. Wynik z operacji -261 -61 

VII. Zobowiązania 1 238 291 

VIII. Aktywa 4 274 1 004 

IX. Aktywa netto 3 036 713 

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych     

Domyślna seria certyfikatów 9 955   

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny     

Domyślna seria certyfikatów 304,98 72 

XII. Wynik z operacji na certyfikat     

Domyślna seria certyfikatów -26,19 -6 
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  2019-12-31 2018-12-31 

SKŁADNIKI LOKAT 
Wartość wg ceny 

nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy udział 
w aktywach ogółem 

Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy udział 
w aktywach ogółem 

Akcje 2 254 1605 37,55% 2 301 2 113 51,54% 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - 

Prawa poboru - - - - - - 

Kwity depozytowe - - - - - - 

Listy zastawne - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe 1 835 1 858 43,47% 1 482 1 020 24,88% 

Instrumenty pochodne -59 -65 -1,52% -49 -51 -1,24% 

Udziały w spółkach z o. o. - - - - - - 

Jednostki uczestnictwa - - - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 

Tytuły uczestnictwa zagraniczne - - - - - - 

Wierzytelności - - - - - - 

Weksle - - - - - - 

Depozyty 342 342 8,00% 641 641 15,63% 

Waluty - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - 

Inne - - - - - - 

Suma: 4 372 3740 87,51% 4 375 3 723 90,81% 
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AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 
Kraj siedziby 

emitenta 
Wartość wg ceny 

nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 
na dzień bilansowy 

w tys. 

Procentowy udział w 
aktywach ogółem 

Aktywny rynek nieregulowany         610 313 7,32% 

LUG SA (PLLUG0000010) 
Aktywny rynek 
nieregulowany 

NEW CONNECT 80 647 Polska 610 313 7,32% 

Aktywny rynek regulowany         1 119 688 16,10% 

SEKO SA (PLSEKO000014) 
Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

72 421 Polska 1 108 673 15,75% 

INTERNET MEDIA SERVICES SA 
(PLINTMS00019) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

3 739 Polska 11 15 0,35% 

Nienotowane na aktywnym rynku         525 604 14,13% 

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) 
Nienotowane na 
aktywnym rynku 

Nie dotyczy 345 000 Polska 525 604 14,13% 

Suma:         2 254 1605 37,55% 
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DŁUŻNE PAPIERY 
WARTOŚCIOWE 

Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent 
Kraj siedziby 

emitenta 
Termin 
wykupu 

Warunki 
oprocentowania 

Wartość 
nominalna 

Liczba 
Wartość wg 

ceny nabycia 
w tys. 

Wartość wg 
wyceny na 

dzień 
bilansowy w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
ogółem 

O terminie wykupu do 1 roku                 150 150 3,51% 

Bony pieniężne                  - - - 

Bony skarbowe                 - - - 

Inne                 - - - 

Obligacje                 150 150 3,51% 

Nienotowane na aktywnym 
rynku 

                150 150 3,51% 

RE DEVELOPMENT SA 
26/07/2020 I (PLRED260720I) 

Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 

Nie dotyczy 
RE 
DEVELOPMENT 
SA 

Polska 26-07-2020 
2,00 (Stały 

kupon) 
1 000 150 150 150 3,51% 

O terminie wykupu powyżej 1 roku                 1 685 1 708 39,96% 

Bony pieniężne                  - - - 

Bony skarbowe                 - - - 

Inne                 - - - 

Obligacje                 1 685 1 708 39,96% 

Aktywny rynek regulowany                 1 485 1 508 35,28% 

WZ0124 (PL0000107454) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 

RYNEK 
REGULOWANY 
GPW 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 25-01-2024 
1,79 (Zmienny 

kupon) 
1 000 400 386 403 9,43% 

WZ1122 (PL0000109377) 
Aktywny 
rynek 
regulowany 

TREASURY 
BONDSPOT 
POLAND 

SKARB 
PAŃSTWA 

Polska 25-11-2022 
1,79 (Zmienny 

kupon) 
1 000 1 100 1 099 1 105 25,85% 

Nienotowane na aktywnym 
rynku 

                200 200 4,68% 

RE DEVELOPMENT SA 
31/03/2021 C (PLLIP310320C) 

Nienotowane 
na aktywnym 
rynku 

Nie dotyczy 
RE 
DEVELOPMENT 
SA 

Polska 31-03-2021 
4,00 (Stały 

kupon) 
1 000 200 200 200 4,68% 

Suma:                 1 835 1 858 43,47% 

 
  



 
 

 

 
OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

 

 

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku 
Emitent 

(wystawca) 

Kraj siedziby 
emitenta 

(wystawcy) 

Instrument 
bazowy 

Liczba 
Wartość wg 

ceny nabycia w 
tys. 

Wartość wg 
wyceny na 

dzień bilansowy 
w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
ogółem 

Wystandaryzowane instrumenty 
pochodne 

            -59 -65 -1,52% 

Aktywny rynek regulowany             -59 -65 -1,52% 

DAX INDEX MAR 20 PUT 13000 
(DE000C32PJK2)  (Krótka) 

Aktywny rynek 
regulowany 

EUREX 
EXCHANGE 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Instrument: DAX 
INDEX 

10 -48 -53 -1,24% 

OW20O202200 (PL0GO0166589)  
(Krótka) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Instrument: 
WIG20 

7 -6 -7 -0,16% 

OW20O202100 (PL0GO0166548)  
(Krótka) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Instrument: 
WIG20 

9 -4 -4 -0,09% 

OW20O202000 (PL0GO0166506)  
(Krótka) 

Aktywny rynek 
regulowany 

GIEŁDA 
PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
Instrument: 
WIG20 

9 -1 -1 -0,02% 

Aktywny rynek nieregulowany             - - - 

Nienotowane na aktywnym rynku             - - - 

Niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne 

            - - - 

Aktywny rynek regulowany             - - - 

Aktywny rynek nieregulowany             - - - 

Nienotowane na aktywnym rynku             - - - 

Suma:             -59 -65 -1,52% 
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DEPOZYTY Nazwa banku 
Kraj siedziby 

banku 
Waluta 

Warunki 
oprocentowania 

Wartość wg 
ceny nabycia w 
danej walucie w 

tys. 

Wartość wg 
ceny nabycia w 

tys. 

Wartość wg 
wyceny na dzień 

bilansowy w 
danej walucie w 

tys. 

Wartość wg 
wyceny na dzień 
bilansowy w tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach 
ogółem 

W walutach państw należących do OECD           342   342 8,00% 

Lokata terminowa 2D 2020-01-02 
ING BANK 
ŚLĄSKI SA 

Polska USD 
1,0081 (Stały 

kupon) 
23 89 23 89 2,08% 

Lokata terminowa 2D 2020-01-02 
ING BANK 
ŚLĄSKI SA 

Polska PLN 
1,1348 (Stały 

kupon) 
179 179 179 179 4,19% 

Lokata terminowa 2D 2020-01-02 
ING BANK 
ŚLĄSKI SA 

Polska PLN 
1,1348 (Stały 

kupon) 
73 74 74 74 1,73% 

W walutach państw nienależących do 
OECD 

          -   - - 

Suma:           342   342 8,00% 

 
 

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba 
Wartość wg ceny nabycia 

w tys. 
Wartość wg wyceny na 
dzień bilansowy w tys. 

Procentowy udział w 
aktywach ogółem 

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

  - - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe 
instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 
lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 

  - - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP   - - - - 

Składniki bez gwarancji   - - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do 
OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 

  - - - - 

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa   1 500 1 485 1 508 35,28% 

Dłużne papiery wartościowe   1 500 1 485 1 508 35,28% 

Suma:   1 500 1 485 1 508 35,28% 

 
 

Składniki lokat nabyte od podmiotów o których mowa w art. 107 ustawy Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 

WZ1122 (PL0000109377) 1 105 25,85% 

Suma: 1 105 25,85% 
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BILANS 2019-12-31 2018-12-31 

I. Aktywa 4 274 4 100 

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 465 326 

2. Należności 5 - 

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

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 509 1 891 

- dłużne papiery wartościowe 1 508 502 

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 295 1 883 

- dłużne papiery wartościowe 350 518 

6. Nieruchomości - - 

7. Pozostałe aktywa - - 

II. Zobowiązania 1 238 198 

III. Aktywa netto (I - II) 3 036 3 902 

IV. Kapitał funduszu 47 374 47 979 

1. Kapitał wpłacony 90 092 90 092 

2.  Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -42 718 -42 113 

V. Dochody zatrzymane -43 700 -43 404 

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 113 -3 992 

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -39 587 -39 412 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -560 -673 

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 3 114 3 902 

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 955 11 888 

Domyślna seria certyfikatów 9 955 11 888 

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - 

Domyślna seria certyfikatów 304,98 328,16 

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 955 11 888 

Domyślna seria certyfikatów 9 955 11 888 

Rozwodniona wartość  aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - 

Domyślna seria certyfikatów 304,98 328,16 

 

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
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2019 - 31-

12-2019 
01-01-2018 - 31-

12-2018 

I. Przychody z lokat 123 106 

Dywidendy i inne udziały w zyskach 60 43 

Przychody odsetkowe 63 45 

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - 

Dodatnie saldo różnic kursowych - 18 

Pozostałe - - 

II. Koszty funduszu 314 300 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 101 129 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Opłaty dla depozytariusza 75 72 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 19 19 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 9 9 

Usługi w zakresie rachunkowości 12 11 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 

Usługi prawne - 2 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 

Koszty odsetkowe 31 6 

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - - 

Ujemne saldo różnic kursowych 2 - 

Pozostałe 65 52 

w tym:      

Koszty oprogramowania 19 16 

Koszty serwisów informacyjnych 32 22 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 70 53 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 244 247 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -121 -141 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -140 -197 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -175 -370 

- z tytułu różnic kursowych 2 -60 

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 35 173 

- z tytułu różnic kursowych - 38 

VII. Wynik z operacji (V+-VI) -261 -338 

Wynik z operacji za okres przypadający na  certyfikaty danej serii     

Domyślna seria certyfikatów -26,19 -28,50 

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny     

Domyślna seria certyfikatów -26,19 -28,50 

 

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 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2018 - 31-12-2018 

I. Zmiana wartości aktywów netto     

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 3 902 4 639 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -258 -338 

a) przychody z lokat netto -121 -141 

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -175 -370 

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 38 173 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -261 -338 

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

a) z przychodów z lokat netto - - 

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 

c) z przychodów ze zbycia lokat - - 

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -605 -399 

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) - - 

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -605 -399 

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -865 -737 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 3 036 3 902 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 603 4 625 

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych     

Zmiana liczby certyfikatów w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na serie certyfikatów     

Domyślna seria certyfikatów     

Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 933 1 097 

Saldo zmian -1 933 -1 097 

Zmiana liczby certyfikatów od początku działalności funduszu w rozbiciu na serie certyfikatów     

Domyślna seria certyfikatów     

Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283 

Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 80 328 78 395 

Saldo zmian 9 955 11 888 

Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych     

Domyślna seria certyfikatów 9 955 11 888 

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Wartość Data wyceny Wartość Data wyceny 

1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego     

Domyślna seria certyfikatów 328,16 357,24 

2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego     

Domyślna seria certyfikatów 304,98 328,16 

3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym     

Domyślna seria certyfikatów -7,06% -8,14% 

4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny         

Domyślna seria certyfikatów 300,34 2019-08-30 333,70 2018-12-28 

5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny         

Domyślna seria certyfikatów 335,64 2019-01-31 383,04 2018-09-28 

6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym i data 
wyceny 

        

Domyślna seria certyfikatów 312,81 2019-12-30 333,78 2018-12-31 

Rozwodniona wartość  aktywów netto na certyfikat inwestycyjny         

Domyślna seria certyfikatów 304,98 - 328,16 - 

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,70% 6,49% 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2,80% 2,79% 



 
 

 

 
OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2018 - 31-12-2018 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Opłaty dla depozytariusza 2,08% 1,56% 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,53% 0,41% 

Usługi w zakresie rachunkowości 0,33% 0,24% 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 

 

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 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
01-01-2019 - 31-12-

2019 
01-01-2018 - 31-12-

2018 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) 813 -56 

I. Wpływy 138 746 172 560 

Z tytułu posiadanych lokat 87 100 

Z tytułu zbycia składników lokat 138 569 172 385 

Pozostałe 90 75 

II. Wydatki 137 933 172 616 

Z tytułu posiadanych lokat 2 - 

Z tytułu nabycia składników lokat 137 641 172 317 

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 103 130 

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Z tytułu opłat dla depozytariusza 75 72 

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 19 

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 3 3 

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 12 11 

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami - - 

Z tytułu usług prawnych - 1 

Z tytułu posiadania nieruchomości - - 

Pozostałe 78 63 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) -674 -372 

I. Wpływy - - 

Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych - - 

Z tytułu zaciągniętych kredytów - - 

Z tytułu zaciągniętych pożyczek - - 

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek - - 

Odsetki - - 

Pozostałe - - 

II. Wydatki 674 372 

Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 661 365 

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów - - 

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek - - 

Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 

Z tytułu wypłaty przychodów - - 

Z tytułu udzielonych pożyczek  - - 

Odsetki - - 

Pozostałe 13 7 

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 18 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B) 139 -428 

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 
sprawozdawczego 

326 754 

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 465 326 

 
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  Za  3  Grosze  Fundusz  Inwestycyjny  Zamknięty 

 
Nota-1 Polityka rachunkowości Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty   

 
 
Opis przyjętych zasad rachunkowości 

 
Przyjęte przez Fundusz zasady rachunkowości opierają się na Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 
roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz na Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859). 
 
Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w 
walucie polskiej dwa razy w roku, jako półroczne i roczne sprawozdanie finansowe. Informacje zawarte w 
sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat 
inwestycyjny. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.  
 
Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. Nabycie albo 
zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 
Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w Dniu Wyceny po godzinie 23:30 oraz składniki, dla których we 
wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w następnym Dniu Wyceny 
aktywów Funduszu. Dniem Wyceny jest ostatni dzień roboczy w miesiącu, w którym odbywa się sesja na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w 
Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 
Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte 
nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. Składniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne składniki 
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. 
 
Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, 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. Wartość Walut Obcych oraz Aktywów Funduszu notowanych 
lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do 
dolara amerykańskiego, a jeżeli nie jest to możliwe do euro. 
 
Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Funduszu obejmujący: 

 przychody z lokat netto stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami operacyjnymi netto 
Funduszu, 

 zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat stanowiący różnicę pomiędzy wartością zbytych w okresie 
sprawozdawczym składników lokat w cenie sprzedaży a wartością tych składników w cenie nabycia z 
uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych, 

 niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat. 
 
Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz 
dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz 
zobowiązań w walutach obcych. 
 
Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w 
którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający 
wartości tego prawa do dywidendy. 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. 
 
Koszty pokrywane przez Fundusz zostały określone w Statucie Funduszu w art. 33 i 36. Odpowiednio w art. 36 
wskazane są obowiązujące Fundusz limity kosztowe. Wszystkie koszty przekraczające wymienione limity są 
pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może również postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających 
Fundusz ze środków własnych. W przypadku kosztów Funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki. 
Płatności z tytułu kosztów Funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. 
 
Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut 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. Opisanej metody nie stosuje się dla 
transakcji z przyrzeczeniem odkupu. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje 
się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię 
netto. W sytuacji kiedy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej 
kolejności ujmuje się nabycie danego składnika. 
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Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego lub wypłaconego jest dzień ujęcia wydania lub 
wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w odpowiednim rejestrze z tym że na potrzeby określenia wartości 
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale 
wpłaconym i wypłaconym wynikających z zapisów w tym rejestrze w Dniu Wyceny.  
 
Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości 
godziwej. 
 
Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 
 1) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według 

ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu 
wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny 
kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej 
jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z dnia wyceny; 

 2) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy 
czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów 
nie zawarto żadnej transakcji - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu 
ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie 
oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w § 30 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, 
że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w 
przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za 
ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających 
wpływ na ten kurs albo wartość; 

3) jeżeli dzień wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku - według ostatniego 
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w 
przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, 
skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z 
§ 30 Rozporządzenia. 

Za ostatnie dostępne na aktywnym rynku kursy w momencie dokonywania wyceny przyjmowane są kursy z Dnia 
Wyceny z godziny 23:30 czasu polskiego. 
 
W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością 
godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego dla Funduszu są kryteria 
ustalone w § 24 ust. 2 Rozporządzenia: 

 wolumen obrotu na danym składniku lokat, 

 liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, 

 ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, 

 kolejność wprowadzenia do obrotu, 

 możliwość dokonania na rzecz Funduszu transakcji na danym rynku. 
Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
 
Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: 
1. dla dłużnych papierów wartościowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do 
przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu, 

2. dla dłużnych papierów wartościowych zawierających wbudowane instrumenty pochodne: 

 w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne są ściśle powiązane z wycenianym dłużnym 
papierem wartościowym, wartość tego papieru dłużnego będzie wyznaczana przy zastosowaniu 
odpowiedniego dla danego dłużnego papieru wartościowego modelu wyceny; zastosowany model 
wyceny - w zależności od charakterystyki wbudowanego instrumentu pochodnego lub charakterystyki 
sposobu naliczania oprocentowania - będzie uwzględniać w swojej konstrukcji modele wyceny 
poszczególnych wbudowanych instrumentów pochodnych zgodnie z pkt 3), 

 w przypadku gdy wbudowane instrumenty pochodne nie są ściśle powiązane z wycenianym dłużnym 
papierem wartościowym, wówczas wartość wycenianego dłużnego papieru wartościowego będzie 
stanowić sumę wartości dłużnego papieru wartościowego (bez wbudowanych instrumentów 
pochodnych) oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz wartości 
wbudowanych instrumentów pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele właściwe dla 
poszczególnych instrumentów pochodnych zgodnie z pkt 3, 

3. dla instrumentów pochodnych - według wartości godziwej, w oparciu o model zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych, w przypadku opcji kupna w oparciu o model Blacka-Scholesa, a w przypadku opcji sprzedaży o 
parytet call-put, 

4. dla certyfikatów inwestycyjnych - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat 
inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu 
ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny 23:30 czasu polskiego w Dniu Wyceny, 
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5. dla jednostek uczestnictwa - w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa w dniu wyceny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały 
miejsce po dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny 23:30, 

6. dla tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą - 
w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na 
wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów uczestnictwa do godziny 23:30 
czasu polskiego w Dniu Wyceny, 

7. dla akcji i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - według wartości godziwej wyznaczonej 
przez oszacowanie wartości tych składników lokat za pomocą następujących powszechnie uznanych metod 
estymacji: 

 ostatnio dostępne ceny transakcyjne na wycenianym składniku lokat ustalone pomiędzy niezależnymi od 
siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami, 

 metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz metodę 
porównywalnych transakcji, 

 metody dochodowe, a w szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

 metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto. 
Modele i metody wyceny składników lokat funduszu podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 

8. dla depozytów i certyfikatów depozytowych - w wysokości sumy wartości nominalnej oraz naliczonych 
odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 

9. dla wierzytelności - ich wartość wyznacza się według wartości godziwej, przy użyciu modelu 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

10. dla warrantów subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartość wyznacza się według wartości godziwej, przy 
użyciu modelu, uwzględniającego w szczególności wartość godziwą akcji, na które opiewa warrant lub prawo 
poboru oraz wartość wynikającą z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących warrantom lub 
prawom poboru, 

11. dla praw do akcji - ich wartość stanowi cena akcji ustalona na aktywnym rynku w dniu wyceny, a w 
przypadku akcji nienotowanych wartość ustalona zgodnie z pkt 7, 

12. dla kwitów depozytowych - ich wartość wyznacza się według wartości godziwej, przy użyciu modelu 
uwzględniającego w szczególności wartość godziwą papieru wartościowego w związku z którym został 
wyemitowany kwit depozytowy oraz różnice w uprawnieniach wynikających z kwitu depozytowego oraz 
papieru wartościowego. 

 
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się również wartość wyznaczoną poprzez: 

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

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

 oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, 

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

 
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. 
 
Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu 
otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustala 
się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 
 
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia 
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, 
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a 
ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
 
Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są 
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są 
denominowane. 
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Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości 
 

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku nie wprowadzono zmian 
zasad rachunkowości. 



 
 

 

 
OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

 

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem certyfikatów inwestycyjnych i wartości aktywów netto na 
certyfikat inwestycyjny 
 

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

Należności 5 - 

Z tytułu zbytych lokat - - 

Z tytułu instrumentów pochodnych - - 

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - 

Z tytułu dywidend - - 

Z tytułu odsetek - - 

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów - - 

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

- - 

Pozostałe 5 - 

w tym:     

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI 5 - 

 

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

Zobowiązania 1 238 198 

Z tytułu nabytych aktywów - - 

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 1 105 - 

Z tytułu instrumentów pochodnych 65 51 

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne - - 

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów 
inwestycyjnych 

24 92 

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - 

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - 

Z tytułu wyemitowanych obligacji - - 

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - 

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - 

Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - 

Z tytułu rezerw 44 47 

Pozostałe składniki zobowiązań - 8 

Zobowiązania z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych TFI - 8 

 

 
  2019-12-31 2018-12-31 

NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
RACHUNKACH BANKOWYCH 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

I. Banki / waluty   465   326 

ING BANK ŚLĄSKI SA   38   1 

EUR - - - 1 

PLN 38 38 - - 

USD - - - - 

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.   427   325 

EUR 100 427 65 280 

TRY - - - - 

USD - - 12 45 

 

 
  01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2018 - 31-12-2018 

NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W 

CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 
w danej walucie 

w tys. 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków 
pieniężnych 

- 701 - 1 520 

EUR 85 365 179 763 

HUF - - 1 781 24 

PLN 258 258 673 673 

TRY - - 3 3 

USD 20 78 16 57 
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  2019-12-31 2018-12-31 

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
WARTOŚCI GODZIWEJ 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach(w tys.) 
ogółem 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach(w tys.) 
ogółem 

Środki pieniężne i ekwiwalenty 465 10,68% 326 7,95% 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku - - - - 

- dłużne papiery wartościowe - - - - 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 692 15,91% 1 159 28,27% 

- dłużne papiery wartościowe 350 8,05% 518 12,64% 

Zobowiązania - - - - 

 

 
  2019-12-31 2018-12-31 

NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO 
PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach(w tys.) 
ogółem 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach(w tys.) 
ogółem 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 508 34,65% 502 12,24% 

- dłużne papiery wartościowe 1 508 34,65% 502 12,24% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku - - - - 

- dłużne papiery wartościowe - - - - 

Zobowiązania - - - - 

 

 
  2019-12-31 2018-12-31 

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

TRANSAKCJI 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach(w tys.) 
ogółem 

Wartość na 
dzień bilansowy 

w walucie 
sprawozdania 
finansowego w 

tys. 

Procentowy 
udział w 

aktywach(w tys.) 
ogółem 

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

2 670 61,35% 1 987 48,46% 

Środki na rachunkach bankowych 465 10,68% 326 7,95% 

Należności 5 0,11% - - 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 508 34,65% 502 12,24% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 692 15,91% 1 159 28,27% 

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

1 888 43,38% 1 144 27,89% 

ING BANK ŚLĄSKI SA 380 8,73% 642 15,65% 

Środki na rachunkach bankowych 38 0,87% 1 0,02% 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 342 7,86% 641 15,63% 

SKARB PAŃSTWA 1 508 34,65% 502 12,24% 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 508 34,65% 502 12,24% 

 

 
  2019-12-31 2018-12-31 

NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
składnika w tys. 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
składnika w tys. 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Akcje - - - - 

Warranty subskrypcyjne - - - - 

Prawa do akcji - - - - 

Prawa poboru - - - - 

Kwity depozytowe - - - - 

Listy zastawne - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - 

Instrumenty pochodne - -53 - -51 

EUR -12 -53 -12 -51 

Udziały w spółkach z o. o. - - - - 

Jednostki uczestnictwa - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne - - - - 

Tytuły uczestnictwa zagraniczne - - - - 

Wierzytelności - - - - 

Weksle - - - - 

Depozyty - 89 - 30 
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  2019-12-31 2018-12-31 

NOTA-5 RYZYKO WALUTOWE - TABELA GŁÓWNA LOKAT 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
składnika w tys. 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
składnika w tys. 

Kwota na dzień 
bilansowy w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

USD 23 89 8 30 

Waluty - - - - 

Nieruchomości - - - - 

Statki morskie - - - - 

Inne - - - - 

Należności - - - - 

Zobowiązania - 65 - 51 

Suma: - 101 - 30 
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  2019-12-31 

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 

Cel otwarcia 
pozycji 

Wartość 
otwartej 
pozycji 

Wartość 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Terminy 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 

Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 

Termin 
wykonania 

instrumentu 
pochodnego 

Wystandaryzowane instrumenty pochodne                   

Opcja sprzedaży                   

DAX INDEX MAR 20 PUT 13000 (DE000C32PJK2) Krótka 
Opcja 
sprzedaży 

Inwestycyjny -53 - 2020-03-20 - 2020-03-20 2020-03-20 

OW20O202200 (PL0GO0166589) Krótka 
Opcja 
sprzedaży 

Inwestycyjny -7 - 2020-03-20 - 2020-03-20 2020-03-20 

OW20O202100 (PL0GO0166548) Krótka 
Opcja 
sprzedaży 

Inwestycyjny -4 - 2020-03-20 - 2020-03-20 2020-03-20 

OW20O202000 (PL0GO0166506) Krótka 
Opcja 
sprzedaży 

Inwestycyjny -1 - 2020-03-20 - 2020-03-20 2020-03-20 

 

 
  2018-12-31 

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE 
Typ zajętej 

pozycji 

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 

Cel otwarcia 
pozycji 

Wartość 
otwartej 
pozycji 

Wartość 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Terminy 
przyszłych 
strumieni 

pieniężnych 

Kwota będąca 
podstawą 
przyszłych 
płatności 

Termin 
zapadalności 
(wygaśnięcia) 
instrumentu 
pochodnego 

Termin 
wykonania 

instrumentu 
pochodnego 

Wystandaryzowane instrumenty pochodne                   

Futures                   

SILVER FUTURE MAR19 (SIH9) Długa Futures Inwestycyjny - - 
Każdego dnia 

roboczego 
- 2019-03-28 2019-03-28 

Opcja sprzedaży                   

DAX INDEX MAR 19 PUT 10000 (GXH9P10000) Krótka 
Opcja 
sprzedaży 

Inwestycyjny -51 - 2019-03-15 - 2019-03-15 2019-03-15 
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NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIE FUNDUSZU LUB DRUGIEJ 
STRONY DO ODKUPU 

2019-12-31 2018-12-31 

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

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

- - 

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

- - 

II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 1 105 - 

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

- - 

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

1 105 - 

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

- - 

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

- - 
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  2019-12-31 2018-12-31 

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

bilansowy w danej walucie 
w tys. 

Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 

sprawozdania 
finansowego w tys. 

Wartość na dzień 
bilansowy w danej walucie 

w tys. 

Wartość na dzień 
bilansowy w walucie 

sprawozdania 
finansowego w tys. 

I. Aktywa - 4 274 - 4 100 

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - 465 - 326 

EUR 100 427 65 281 

PLN 38 38 - - 

USD - - 12 45 

2. Należności - 5 - - 

PLN 5 5 - - 

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

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: - 2 509 - 1 891 

PLN 1 001 1 001 1 389 1 389 

- dłużne papiery wartościowe - 1 508 - 502 

PLN 1 508 1 508 502 502 

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: - 1 295 - 1 883 

PLN 934 856 1 335 1 335 

USD 23 89 8 30 

- dłużne papiery wartościowe - 350 - 518 

PLN 350 350 518 518 

6. Nieruchomości - - - - 

7. Pozostałe aktywa   -   - 

II. Zobowiązania   1 238   198 

EUR 12 53 12 51 

PLN 1 185 1 185 147 147 
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  31-12-2019  31-12-2018 

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

Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 

w walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

zrealizowane w 
walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

niezrealizowane 
w walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Dodatnie 
różnice kursowe 
zrealizowane w 

walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Dodatnie 
różnice kursowe 
niezrealizowane 

w walucie 
sprawozdania w 

tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

zrealizowane w 
walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Ujemne różnice 
kursowe 

niezrealizowane 
w walucie 

sprawozdania w 
tys. 

Akcje - - - - - 2 2 - 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - - - 

Prawa poboru - - - - - - - - 

Kwity depozytowe - - - - - - - - 

Listy zastawne - - - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe - - - - - 36 55 - 

Instrumenty pochodne 2 - - - - - 3 - 

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

Jednostki uczestnictwa - - - - - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - - - 

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 

- - - - - - - - 

Wierzytelności - - - - - - - - 

Weksle - - - - - - - - 

Depozyty - - - - - - - - 

Waluty - - - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - - - 

Inne - - - - - - - - 

 

 
  01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2018 - 31-12-2018 

NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA 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 

Wzrost (spadek) 
niezrealizowanego zysku z 

wyceny aktywów w tys. 

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 299 -344 -371 24 

Instrumenty pochodne 275 -5 -259 -2 

Dłużne papiery wartościowe 3 1 -40 28 

Akcje 21 -340 -72 -2 

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -474 380 1 149 

Akcje - -120 - 149 

Instrumenty pochodne - - 1 - 

Dłużne papiery wartościowe -474 500 - - 

Nieruchomości - - - - 

Pozostałe - - - - 

Suma: -175 36 -370 173 
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  01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2018 - 31-12-2018 

NOTA-11 I.  KOSZTY  POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 
Wartość w okresie 

sprawozdawczym w 
tys. 

Wartość w okresie 
sprawozdawczym w 

tys. 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa - - 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - 

Opłaty dla depozytariusza - - 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów - - 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - 

Usługi w zakresie rachunkowości - - 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - 

Usługi prawne - - 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - 

Koszty odsetkowe - - 

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - - 

Ujemne saldo różnic kursowych - - 

Pozostałe 70 53 

 

 
  01-01-2019 - 31-12-2019 01-01-2018 - 31-12-2018 

NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA 
Wartość w okresie 

sprawozdawczym w 
tys. 

Wartość w okresie 
sprawozdawczym w 

tys. 

z tytułu wynagrodzenia stałego 101 129 

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania - - 

Suma: 101 129 
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Informacja dodatkowa - OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

 
W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy nie zostały ujęte żadne znaczące zdarzenia 
dotyczące lat ubiegłych. 
 
Po dniu bilansowym nie nastąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 
 
Pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a 
uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi występują różnice. 
 
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny 
aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania certyfikatów 
inwestycyjnych lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 
 
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się zawieranych transakcji. 
 
Prezentowany w Zestawieniu zmian w aktywach netto procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości 
aktywów netto (w skali roku) dotyczy wszystkich kosztów ponoszonych przez fundusz. Poza kategoriami kosztów 
określonymi w oddzielnych liniach wymienionego sprawozdania w skład kosztów funduszu wchodzą również m.in. 
ujemne różnice kursowe, koszty związane z obsługa prawną, zezwoleniami i opłatami rejestracyjnymi, koszty 
promocji i reklamy funduszu itp. Pełny wachlarz kosztów wykazywany jest w rachunku wyniku z operacji 
funduszu. 
 
W tabelach uzupełniających i w tabelach dodatkowych dotyczących zestawienia lokat oraz w notach 
objaśniających do bilansu i rachunku wyników z operacji prezentowane są wyłącznie te pozycje które występują 
w podstawowych elementach sprawozdania finansowego. 
 
Na dzień bilansowy subfundusz posiadał pozycje oraz w okresie sprawozdawczym zawierał transakcje o których 
mowa w art.13 ust. 1 pkt a obejmującym dane z sekcji A załącznika Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 roku.  
Informacja o kwocie aktywów będących przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych została wykazana w nocie 7 sprawozdania, na dzień bilansowy stanowiła 25,39% aktywów 
i została zawarta z kontrahentem Ipopema Securities SA. Zabezpieczeniem transakcji jest przeniesienie na drugą 
stronę praw własności i ryzyk ze Skarbowych Papierów Wartościowych, ich wartość określona jest w walucie 
sprawozdania i zapada w zależności od kontrahenta w okresie jednego tygodnia po dacie bilansowej. Rozliczenie 
i rozrachunek jest przez kontrahenta centralnego. 
Informacja dotycząca wartości kosztów dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
w okresie sprawozdawczym została wykazana w sprawozdaniu w rachunku wyniku w pozycji koszty odsetkowe. 
Stronami transakcji były ING Bank Śląski S.A., mBank S.A i Ipopema Securities SA. Pozostałe dane z sekcji A 
załącznika nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 
 
 
Po dniu 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 31 grudnia 2019 roku i odzwierciedla wartości jakie występowały w tamtym okresie. Obecnie nie ma 
możliwości oszacowania wpływu tych zdarzeń na wycenę papierów wartościowych na koniec roku 2019. 
Niewątpliwie będzie on zależny od długości trwania pandemii oraz kondycji przedsiębiorstw, skarbu państwa oraz 
finansów gmin i miast po zakończeniu pandemii. Większość przedsiębiorstw weryfikuje w dół dotychczasowe 
prognozy finansowe na 2020 roku, a dzieje się to z powodu dużego spadku przychodów, przy nieznacznym 
zmniejszeniu kosztów działalności. Równocześnie z dużą dozą pewności można przyjąć zmiany deficytu Skarbu 
Państwa i jednostek samorządowych w stosunku do uprzednio zaprezentowanych wartości na 2020 rok. 
 
W okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto Funduszu była niższa niż 4 mln zł, co jest przesłanką do 
podjęcia decyzji o likwidacji Funduszu. Do dnia sprawozdawczego Towarzystwo nie podjęło jednak takiej decyzji. 
W związku z powyższym, Zarząd Towarzystwa sporządził sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji 
działalności przez fundusz. Sprawozdanie to nie zawiera korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny oraz 
klasyfikacji aktywów i pasywów, które mogłyby okazać się konieczne, gdyby sprawozdanie zostało sporządzone 
przy braku założenia kontynuacji działalności przez Fundusz. 



 
 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2020 roku 

 

 

OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 351) składamy poniżej swe podpisy pod sprawozdaniem 
finansowym funduszu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 
dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

 

 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Maciej Kwiatkowski     Krzysztof Łękarski  
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu  
Podpis w formie elektronicznej   Podpis w formie elektronicznej 
       (sporządzający sprawozdanie finansowe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  („Fundusz”)

za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku („Okres Sprawozdawczy”)

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność, jakie nastąpiły w okresie
sprawozdawczym,  a  także  po  jego  zakończeniu,  do  dnia  publikacji
sprawozdania finansowego

Po  dniu  bilansowym  nie  wystąpiły  znaczące  zdarzenia  nieuwzględnione  w
sprawozdaniu  finansowym  za  bieżący  okres  sprawozdawczy.  W  okresie
sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych mających
wpływ  na  sytuację  majątkową  i  finansową,  płynność  oraz  wynik  z  operacji  
i rentowność Funduszu. Nie wystąpiły przypadki: 
-  informowania  uczestników o  korektach  wyceny aktywów netto  Funduszu  na
certyfikat inwestycyjny, 
-  zawieszania  zbywania  lub  odkupywania  certyfikatów  inwestycyjnych  lub
zawieszenia  
w dokonywaniu wyceny aktywów netto na certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
- nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. 

Kierunki i plan rozwoju Funduszu 

Działalność  inwestycyjna  Funduszu  będzie  kontynuowana  w  kolejnych  latach
zgodnie z polityką inwestycyjną wynikającą z postanowień statutu Funduszu.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju nie dotyczą funduszy inwestycyjnych.
Fundusz  nie  prowadzi  bezpośrednio  działalności  w  zakresie  badań  i  rozwoju,
natomiast  przedmiotem  lokat  funduszu  mogą  być  papiery  wartościowe
podmiotów zajmujących się taką działalnością.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Stopa  zwrotu  Funduszu  w  2019  roku  wyniosła  -7,06%.  Osiągnięcie  celu
inwestycyjnego przez Fundusz zależy głównie od trafności decyzji inwestycyjnych
podejmowanych  przez  Zarządzających,  w  tym
w  szczególności  decyzji  alokacyjnych.  Proces  inwestycyjny  uwzględnia  ścisłe
przestrzeganie ryzyka inwestycyjnego w celu ograniczania potencjalnych strat.
Przyszła  sytuacja  finansowa  Funduszu  jest  pochodną  wahań  cen  papierów
wartościowych oraz instrumentów finansowych, które mogą stanowić przedmiot
lokat portfela zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie Funduszu. 

Nabycie udziałów własnych 

Zgodnie  z  zapisami  Ustawy  o  funduszach  inwestycyjnych  Fundusz,  nie  może
nabywać  własnych  certyfikatów  inwestycyjnych  (jednostek  uczestnictwa)  bez
przyjęcia zlecenia ich umorzenia.



Posiadane przez Fundusz oddziały

Fundusz nie posiada oddziałów.

Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka i przyjętych przez jednostkę
celach i metodach zarządzania ryzykiem

W OPERA  TFI  bieżące  zarządzanie  ryzykiem finansowym  odbywa  się  poprzez
kontrolę  poziomu  zaangażowania  w  poszczególne  instrumenty  i  klasy
instrumentów w portfelu, monitorowanie zaangażowana w poszczególne waluty
i sumaryczną  pozycję  walutową,  monitorowanie  zaangażowania  w instrumenty
pochodne  oraz  zysku/straty  z  niezrealizowanej  pozycji,  obliczanie  wskaźników
beta i 90-dniowego odchylenia standardowego dla akcyjnej części portfela oraz
duration Maucalaya dla części obligacyjnej.

Zgodnie ze statutem funduszu oraz realizowaną strategią lokacyjną możliwe jest
dokonywanie  lokat  Funduszu  w  papiery  wartościowe  (w  tym  certyfikaty
inwestycyjne),  udziały  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,  jednostki
uczestnictwa  funduszy  inwestycyjnych,  tytuły  uczestnictwa  emitowane  przez
instytucje  z  siedzibą za granicą,  waluty obce,  instrumenty rynku pieniężnego,
wierzytelności,  
z  wyjątkiem  wierzytelności  wobec  osób  fizycznych,  wystandaryzowane
i niewystandaryzowane  instrumenty  pochodne  oraz  towarowe  instrumenty
pochodne.  W  okresie  sprawozdawczym  
w  portfelu  funduszu  dominowały  notowane  akcje  polskie,  znaczący  udział
stanowiły  notowane  obligacje  polskie  i  zagraniczne  oraz  krajowe  obligacje
korporacyjne.  Oznacza to,  że wysokie było ryzyko zmiany ceny instrumentów,
przy  średnim  lub  niskim  ryzyku  kredytowym  i  ryzyku  płynności.  
Z instrumentów pochodnych portfel zawierał również krótką pozycję w opcjach
na indeksy  giełdowe.  Zastosowana  sumaryczna  dźwignia  finansowa  w  końcu
okresu sprawozdawczego średnio wysoka (237%-245% WAN), 

Kluczowe  finansowe  wskaźniki  efektywności  związane  z  działalnością
Funduszu. 

Fundusz osiągnął następujące stopy zwrotu:

Stopa 
zwrotu 1M

Stopa 
zwrotu 3M

Stopa 
zwrotu 6M

Stopa 
zwrotu 
12M

Stopa 
zwrotu 
YTD

Stopa zwrotu od
początku 
działalności 
funduszu

-2,45% -0,21% -8,06% -7,06% -7,06% -69,50%

Wskaźniki niefinansowe.

Nie  dotyczy.  Fundusz  ze  względu  na  specyfikę  swojej  działalności  publikuje
jedynie wskaźniki o charakterze finansowym.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszu.

W OPERA TFI SA funkcjonuje system bieżącego mierzenia i monitorowania ryzyka
płynności  lokat  funduszy  w  oparciu  o  strukturę  klas  poszczególnych  aktywów
wchodzących w skład aktywów funduszy:



Aktywa  I  klasy  płynności  –  rozumie  się  przez  to:  depozyty  pieniężne
na rachunkach bankowych w złotych polskich i w walucie obcej, akcje notowane
wchodzące w skład indeksów WIG30 oraz mWIG40, wpłacone środki na poczet
depozytu  zabezpieczającego  rozliczenie  transakcji  na  otwartych  pozycjach
w kontraktach terminowych futures, notowane, publiczne i wyceniane codziennie
tytuły  uczestnictwa  emitowane  przez  fundusze  zagraniczne  lub  tytuły
uczestnictwa  emitowane  przez  instytucje  wspólnego  inwestowania  mające
siedzibę za granicą oraz skarbowe dłużne papiery wartościowe których emitent
posiada ocenę jakości kredytowej na poziomie inwestycyjnym, 

Aktywa II klasy płynności – rozumie się przez to: aktywa niezaliczone do aktywów
I oraz III klasy płynności, 

Aktywa III klasy płynności – rozumie się przez to: niezrealizowany zysk lub stratę
na  kontraktach  mających  za  przedmiot  niewystandaryzowane  instrumenty
pochodne,  należności  z  tytułu  nierozliczonych  transakcji  na  kontratakach
terminowych na niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych, certyfikaty
inwestycyjne  funduszy  inwestycyjnych  zamkniętych,  udziały  w  nienotowanych
spółkach handlowych, pozostałe aktywa finansowe, które nie są instrumentami
rynku pieniężnego oraz jednocześnie nie są przedmiotem obrotu na aktywnym
rynku.

Ustanowiono  następujące  limity  płynności:  minimalny  udziału  aktywów
I (najwyższej)  klasy  płynności  wynosi  20%,  natomiast  maksymalny  udział
aktywów III (najniższej) klasy płynności – 40%.

Dla  funduszu  nie  zostały  zidentyfikowane  aktywa,  które  są  przedmiotem
specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością.

Płynność  funduszu jest  monitorowana  na bazie  dziennej,  poprzez  analizę  sald
na rachunkach złotówkowych i walutowych. Departament Zarządzania Aktywami
jest  informowany  cyklicznymi  raportami  na temat  zmian  wyżej  wymienionych
pozycji.

W roku 2019 nie wprowadzono zmian w systemach i  procedurach zarządzania
płynnością o których mowa w art. 16 ust. 1 Dyrektywy 2011/61/UE.

W  celu  zarządzania  ryzykiem  AFI  towarzystwo  stosuje  następujące  systemy
limitów:

System limitów ustawowych w 2019 roku dopuszczalna wartość 400% WAN dla
ekspozycji AFI obliczonej metodą zaangażowania. System limitów wewnętrznych
ustalił  dopuszczalny  poziom  dźwigni  finansowej  na  320%  (przy  poziomie
ostrzegawczym 300%).

Limity  ryzyko  kontrahenta  (dla  niewystandaryzowanych  instrumentów
pochodnych) ustalono na poziomie 90% limitów określonych przepisami prawa:
18%  WAN  dla  banków  i  instytucji  kredytowych,  9%  WAN  dla  pozostałych
kontrahentów.

Limity  płynności  –  w  funduszu  wyodrębniono  trzy  klasy  płynności  aktywów,
definiując limity minimalnego udziału aktywów I (najwyższej) klasy płynności  –
20% oraz maksymalnego udziału aktywów III (najniższej) klasy płynności – 40%.



Dopuszczalna strata na otwartej pozycji w instrumencie pochodnym – 20% WAN.

Dodatkowo  w  okresach  półrocznych  ZAFI  oblicza  następujące  miary  ryzyka
rynkowego:

Net  Equity  Delta  (wrażliwość  porfela  AFI  na  zmiany  wyceny  aktywów
kapitałowych)

Net Commodity Delta (wrażliwość porfela AFI na zmiany wyceny instrumentów
towarowych)

Net Forex Delta (wrażliwość porfela AFI na zmiany kursów walutowych)

NET  DV01  (wrażliwość  na  zmiany  stóp  procentowych  w  trzech  przedziałach
zapadalności: do 5 lat, 5-10 lat, powyżej 10 lat)

Ekspozycję  Vega  (wrażliwość  opcyjnej  części  portfela  na  wahania  zmienności
rynku).

W  okresach  kwartalnych  ZAFI  przeprowadza  testy  warunków  skrajnych
w obszarze  płynności  oraz  w  zakresie  ryzyka  rynkowego  i  struktury  portfela.
Co kwartał  obliczane  są  także  następujące  miary  ryzyka:  wartość  zagrożona
(Var),  warunkowa  wartość  zagrożona  (Expected  Shortfall),  współczynnik  beta,
strata  korelacyjna,  tracking  error,  information  ratio,  wskaźnik  Treynora  oraz
wskaźnik Sharpe’a.

W  roku  2019  roku  ustanowione  limity  ryzyka  dla  Funduszu  nie  zostały
przekroczone.

Profil  ryzyka  dla  OPERA za  3  Grosze  FIZ  określony  wskaźnikiem SRRI  wynosi
3 w rosnącej skali 1-7.

Łączna wartość dźwigni finansowej zastosowana przez OPERA za 3 Grosze FIZ
na dzień  ostatniej  oficjalnej  wyceny  w  roku  2019  (30  grudnia  2019  roku)
obliczonej metodą brutto wynosi 237,33%, a obliczonej metodą zaangażowania
245,44%.

W roku 2019 nie ustanowiono rozwiązań typu "gate", nie wyodrębniono aktywów
niepłynnych oraz nie przyjęto podobnych specjalnych ustaleń oraz nie podjęto
decyzji o zawieszeniu umorzeń.

Zarząd OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

…………………………………… ……………………………………

Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

Krzysztof Łękarski
Wiceprezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej
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Katowice, 15 czerwca 2020 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 Za 3 Grosze Funduszu 

Inwestycyjnego Zamkniętego (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 jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres  od 01 stycznia 2019 r.              

do 31 grudnia 2019 r., sporządzonym 12 czerwca 2020 r., są zgodne   ze stanem faktycznym.  

 






