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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU  

PÓŁROCZNEGO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

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

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego połączonego sprawozdania finansowego OPERA 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, na 

które składają się: wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie 

lokat oraz połączony bilans sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, połączony rachunek wyniku 

z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto sporządzone za okres od dnia  

1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku („półroczne połączone sprawozdanie finansowe”). 

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

zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, w skład którego wchodzą subfundusze: 

OPERA Avista.pl, OPERA Equilibrium.pl, OPERA Pecunia.pl, OPERA Universa.pl, jest odpowiedzialny 

za sporządzenie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi 

oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego połączonego 

sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 

przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów. 

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych  

i innych procedur przeglądu. 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 

Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. Na skutek tego przegląd nie 

wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane  

w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego 

półrocznego połączonego sprawozdania finansowego.  
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Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co 

kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne połączone sprawozdanie finansowe nie przedstawia 

rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2020 

roku oraz jego wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zgodnie z ustawą  

o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości. 

 

 

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

wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355 

 

 w imieniu której biegły rewident dokonał przeglądu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Sztuczyńska 

Kluczowy Biegły Rewident 

nr w rejestrze 9269 

dr André Helin  

Prezes Zarządu Komplementariusza 

Biegły Rewident, nr w rejestrze 90004 

 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2020 roku.  

 



 
 

 

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe OPERA Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 

2020 roku. 

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Wartość Aktywów Netto OPERA  Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego wyniosła 19 960 tysięcy złotych. 

Pierwsze półrocze 2020 roku na światowych rynkach zdominowane było przez błyskawicznie 

rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa oraz ogromną zmienność globalnych rynków 

akcji i obligacji wynikającą z niepewności i obaw co do wpływu wirusa na stan światowej 

gospodarki. Niemniej jednak początek roku rozpoczął się w dobrych nastrojach, co było 

wynikiem podpisania wstępnego porozumienia handlowego między Stanami Zjednoczonym 

a Chinami. Pozytywny sentyment nie utrzymał się jednak długo. Światowe giełdy początkowo 

nie reagowały gwałtownie na informacje z Chin, gdzie każdego dnia zwiększała się liczba 

chorych zakażonych nowym typem wirusa. Dopiero ekspansja wirusa na Europę 

spowodowała gwałtowny wzrost awersji do ryzyka wynikający z przerwania globalnego 

łańcucha dostaw oraz obaw inwestorów o stan światowej gospodarki. Fala wyprzedaży, 

która przetoczyła się przez giełdowe parkiety na całym świecie napędzana była strachem o 

kondycję finansową spółek, które w wyniku epidemii z dnia na dzień wstrzymywały produkcję 

i zaprzestawały świadczenia usług. Spadek przychodów w wyniku zamknięcia całych branż 

gospodarki wiązał się z obawami o regulowanie przyszłych zobowiązań finansowych co 

powodowało dodatkową presję na całe sektory i dalsze spadki. Skala paniki na rynkach w 

marcu była tak wielka, iż traciły nie tylko aktywa postrzegane jako ryzykowne, ale również 

aktywa uważane do tej pory za bezpieczne przystanie, takie jak obligacje oraz metale 

szlachetne. Dynamika spadków na światowych parkietach na przełomie lutego i marca była 

tak gwałtowna, że zaledwie w ciągu kilku tygodni główne indeksy straciły około 40% 

ustanawiając kilkuletnie minima. Spadek przyrostu nowych zachorowań pod koniec 

pierwszego kwartału oraz związane z tym stopniowe odmrażanie poszczególnych gałęzi 

gospodarek przełożyło się na mocne odbicie rynków akcji. Bezprecedensowa panika i 

związana z tym przecena na rynkach akcyjnych spowodowała, iż wyceny wielu spółek stały 

się atrakcyjne w świetle spodziewanego odbicia stanu gospodarki, co dodatkowo było 

wsparciem dla strony kupującej. Drugi kwartał 2020 roku przyniósł kontynuacje ruchu 

wzrostowego, który wynikał zarówno z działań banków centralnych jak i polepszających się 

wskaźników wyprzedzających. Okres między początkiem kwietnia a końcem czerwca dla 

rynków akcyjnych okazał się najlepszym kwartałem od ponad 10 lat.  

Marcowa panika na wszystkich klasach aktywów oraz duża zmienność na rynkach przełożyła 

się na spadek cen obligacji. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły do blisko dwuletnich 

maksimów. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa wzrosło  



 
 

 

także ryzyko globalnej recesji, na co zareagowały banki centralne, które podjęły działania 

mające łagodzić skutki wpływu wirusa na gospodarkę. Amerykańska Rezerwa Federalna na 

nadzwyczajnych posiedzeniach obniżyła stopy procentowe do poziomu 0-0.25% i 

rozszerzyła program QE o 500 mld USD. Europejski Bank Centralny uruchomił specjalny 

program pomocowy o wartości 750 mld euro, którego celem będzie zakup obligacji zarówno 

rządowych jak i korporacyjnych. W ślad za działaniami głównych banków centralnych 

poszedł również NBP obniżając na przestrzeni dwóch miesięcy główną stopę referencyjną 

do poziomu 0,1%.  Dodatkowo Narodowy Bank Polski wprowadził swego rodzaju program 

luzowania ilościowego. Obecnie skupuje obligacje na rynku wtórnym, wprowadza operacje 

repo dla banków oraz kredyt wekslowy (na wzór operacji TLTRO prowadzonych przez EBC). 

Większość państw dotkniętych pandemią ogłosiła również szerokie pakiety pomocowe 

luzując  tym samym politykę fiskalną. Powyższe działania, wraz z poprawiającymi się 

nastrojami inwestorów oraz lepszymi od prognoz danymi gospodarczymi przełożyły się 

zarówno na mniejszą zmienność, jak i powrót do trendu wzrostowego cen obligacji 

skarbowych. 

Sądzimy, iż uwaga inwestorów w kolejnych miesiącach skupiona będzie na temacie 

pandemii, oraz możliwej drugiej fali w sezonie jesiennym, co niewątpliwie sprzyjać będzie 

utrzymywaniu zwiększonej zmienności na globalnych rynkach akcji. Drugim wydarzeniem, 

które może mieć równie mocny wpływ na zachowanie światowych giełd będą listopadowe 

wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. 

 

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

 

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY 
OTWARTY 

 
Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI 

 
OPERA AVISTA.PL 

OPERA EQUILIBRIUM.PL 
OPERA PECUNIA.PL 

OPERA UNIVERSA.PL 
 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 ROKU 

 



 
 

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej zwany „Funduszem”) jest funduszem inwestycyjnym otwartym z 
wydzielonymi subfunduszami, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 95).  Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 
 
Subfunduszami Funduszu są: 
1) OPERA Avista.pl;  
2) OPERA Equilibrium.pl. 
3) OPERA Pecunia.pl. 
4) OPERA Universa.pl; 
 
Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe 
subfundusze. 
 
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
w dniu 27 lutego 2007 roku pod numerem RFi 278. Początkowo fundusz składał się z 2 subfunduszy: OPERA 
Avista.pl i OPERA Universa.pl. W dniu 30 czerwca 2008 roku działalność rozpoczął kolejny subfundusz: OPERA 
Equilibrium.pl. Ostatni z subfunduszy OPERA Pecunia.pl został utworzony w dniu 7 października 2010 roku. 
Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony. 
 
Urząd Statystyczny w Warszawie wpisał Fundusz do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej 
nadając mu numer identyfikacyjny REGON 140899957. Funduszowi został nadany przez Pierwszy Mazowiecki 
Urząd Skarbowy w Warszawie numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1070007108. 
 
Fundusz jest zarządzany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej zwane 
„Towarzystwem”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej  142. Towarzystwo zostało w dniu 15 
lutego 2005 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000228007, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Towarzystwo jest pierwszym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych założonym przez 
osoby fizyczne. 
 
Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. 
 
Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie Funduszu i w 
Ustawie. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy reprezentują jednakowe prawa. 
 
Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i 
zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 
roku Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). 
 
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu 
 
Fundusz składa się z czterech Subfunduszy. 
W ramach każdego z Subfunduszy prowadzona jest odmienna polityka inwestycyjna. 
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
1. W ramach Subfunduszu OPERA Avista.pl dokonywane będą lokaty przede wszystkim w Dłużne Papiery 
Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. 
2. W ramach Subfunduszu OPERA Equilibrium.pl będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co 
oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny 
i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w 
ramach Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na 
Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 
3. W ramach Subfunduszu Opera Pecunia.pl dokonywane będą lokaty przede wszystkim w krótkoterminowe 
Dłużne Papiery Wartościowe ( o terminie wykupu do 1 roku) oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. 
4. W ramach Subfunduszu OPERA Universa.pl będzie realizowana polityka aktywnego zarządzania, co 
oznacza, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat w ramach Subfunduszu będzie zmienny 
i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Inwestycje dokonywane w 
ramach tego Subfunduszu charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na 
Jednostkę może podlegać istotnym wahaniom. 
 
 
 



 
 

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
 
Szczegółowy opis specjalizacji i ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszy znajduje się w Statucie Funduszu. 

Okres sprawozdawczy 

 
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku i zostało sporządzone na 
dzień 30 czerwca 2020 roku. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w 
dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2020 roku. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.  
 
Przegląd sprawozdania finansowego został przeprowadzony 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. 



 
 

 

 
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 

  2020-06-30 2019-12-31 

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 2 988 2 794 10,11% 3 200 3 172 9,01% 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - 

Prawa poboru - - - - 26 0,07% 

Kwity depozytowe - - - - - - 

Listy zastawne - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe 24 439 23 865 86,35% 30 650 30 018 85,30% 

Instrumenty pochodne - - - - - - 

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

Jednostki uczestnictwa - - - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne 436 160 0,58% 1 017 426 1,21% 

Tytuły uczestnictwa zagraniczne - - - - - - 

Wierzytelności - - - - - - 

Weksle - - - - - - 

Depozyty 2 2 0,01% 1 323 1 322 3,76% 

Waluty - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - 

Inne - - - - - - 

Suma: 27 865 26 821 97,05% 36 190 34 964 99,35% 

  

 



 
 

 

 
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 

POŁĄCZONY BILANS 2020-06-30 2019-12-31 

I. Aktywa 27 636 35 191 

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 584 206 

2. Należności 231 21 

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

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 009 29 567 

- dłużne papiery wartościowe 20 677 26 845 

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 812 5 397 

- dłużne papiery wartościowe 3 188 3 173 

6. Nieruchomości - - 

7. Pozostałe aktywa - - 

II. Zobowiązania 7 676 11 544 

1. Zobowiązania własne subfunduszy 7 676 11 544 

2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu - - 

III. Aktywa netto (I - II) 19 960 23 647 

IV. Kapitał funduszu -6 445 -3 913 

1. Kapitał wpłacony 1 830 991 1 830 168 

2.  Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 837 436 -1 834 081 

V. Dochody zatrzymane 27 623 29 069 

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 23 368 23 362 

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 255 5 707 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 218 -1 507 

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 960 23 649 

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

integralną część sprawozdania finansowego 

 

  



 
 

 

 
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2020 - 30-

06-2020 
01-01-2019 - 31-

12-2019 
01-01-2019 - 30-

06-2019 

I. Przychody z lokat 407 1 170 561 

Dywidendy i inne udziały w zyskach - 201 94 

Przychody odsetkowe 407 959 457 

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - - 

Dodatnie saldo różnic kursowych - - - 

Pozostałe - 10 10 

II. Koszty funduszu 498 1 166 544 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 83 261 144 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - - 

Opłaty dla depozytariusza 141 292 144 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 37 77 38 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - - 

Usługi w zakresie rachunkowości 36 84 42 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - - 

Usługi prawne - 7 5 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - - 

Koszty odsetkowe 147 330 105 

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - - - 

Ujemne saldo różnic kursowych 1 7 8 

Pozostałe 53 108 58 

Koszty oprogramowania - 76 40 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 97 194 97 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 401 972 447 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) 6 198 114 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 163 -966 -19 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 452 -127 188 

- z tytułu różnic kursowych - 2 - 

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 289 -839 -207 

- z tytułu różnic kursowych -32 -42 -32 

VII. Wynik z operacji (V+-VI) -1 157 -768 95 

 

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

stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

 

  



 
 

 

 
OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2020 - 30-06-2020 01-01-2019 - 31-12-2019 

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 647 36 093 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy -1 157 -768 

a) przychody z lokat netto 6 198 

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 452 -127 

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 289 -839 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 157 -768 

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) -2 532 -11 676 

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 823 5 076 

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -3 355 -16 752 

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -3 689 -12 444 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 960 23 647 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym  21 062 29 540 

 

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 



 
 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 roku 

 

 

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia 
1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        

 



 

   
   
   
   

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna 
Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych 
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 
 

NIP 634-013-54-75 
KRS 5459 
Sąd Rejonowy w Katowicach 

Kapitał zakładowy – 130 100 000,00 zł 
Kapitał wpłacony – 130 100 000,00 zł 
 

   

 

Katowice, 28 sierpnia 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 Funduszu 

Inwestycyjnego  Otwartego ( zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące 

stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych 

i rachunkach papierów wartościowych oraz   pożytków z tych aktywów przedstawionych 

w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2020 r.  

do 30 czerwca 2020 r., sporządzonym  28 sierpnia 2020 r., są zgodne ze stanem faktycznym. 




