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Fundusze powiązane:
Fundusz z

wydzielonymi
subfunduszami:
(nazwa funduszu)

lik

pis

1 półrocze

YBRANE DANE FINANSOWE

2016 rok
2017 roku

l. Przychody z lokał
II. Koszty funduszu netto

809

4508

1 351

3788

-542

720

-5402

-7013

V. Niezrealizowane zyski (straty) z łwyceny lokat

8127

-12827

VI. Wtynikz operacji

2183

-19120

VII. Zobowiązania

8823

12169

66942

79457

;. Aktywa netto

58119

67288

. Liczba zarejestrowanych certyfikatówinwestycyjnych

47695

57067

1 218, 55

1 179, 11

45, 77

-335,05

III. Przychody z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

VIII. Aktywa

l. Wartość aktywów netto na certyfikat Inwestycyjny
Wynikz operacji na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE LOKAT

1 półrocze

2016 rok

KŁADNIKI LOKAT
2017 roku

artość

artość

edług

artość

edług ceny
abyciaw tyś.

rocentowy
dział w

yceny na
zie ń

e dług ceny
abyciaw tyś.

ktywach
gotem

ilansowy w

artość

ys.
1. A keje
2. Wfarranty subskrypcyjne

edług

rocentowy

yceny na

dział w

zje ń
ilansowyw

ktywach
gotem

ys.

64205

53427

o

o

59621

47446

3. Praw a do akcji

o

o

79, 81
0, 00
0, 00

o

o

59, 71
0,00
0, 00

4. R-awa poboru

o

o

0, 00

o

o

0, 00

5. Kwity depozytowe

o

o

0, 00

o

o

0, 00

6. Listy zastawne

o

o

0, 00

o

o

0, 00

7. Dhjżne papiery wartościow e
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością

o

o

o

o

o

o

0, 00
0, 00

o

o

0, 00
0, 00

12075

4577

6, 84

30032

15804

19, 89

10. Jednostki uczestnictwa

o

o

0, 00

o

o

0, 00

11. Certyfikaty inw estycyjne
12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania
mające siedzibęza granicą
13. Wierzytelności

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

300

307

0, 46

o

o

0, 00

14. Weksle

o

o

0, 00

o

o

0, 00

15. Depozyty

o

o

0, 00

o

o

0, 00

16.Waluty

o

o

0, 00

o

o

0, 00

17. Nieruchomości

o

o

0, 00

o

o

0, 00

18. Statki morskie

o

o

0, 00

o

o

0, 00

19. hne

o

o

0,00

o

o

0, 00
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CJE

odzaj rynku

azwa lynku

rtość według
eny nabycia w

raj siedziby
mitenta

iczba

rtość według
ceny na dzień

ys.

ilansowy w tyś.

1. CBS.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy

442 477 olska

12000

22600

2. STONE MASTERS.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy
IEŁDA
APIERÓW

1 035 450 olska

5998

4520

3. VOXEL S. A. (PLVOXEL00014)

Aktywny rynek-rynekregulowany

663312 ciska

12868

11 263

ARTOŚCIOWY
HW
ARSZAWIE

4. SYGNAZS.A.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy

1 960 olska

14264

1 735

5. KUŹNIA JAWOR SA.

Nienotowane na rynku aktywnym

ie dotyczy

4 998 675 olska

19075

13309

USTf ZASTAWNE

odzaj rynku

azwa rynku

mltent

DŁUŻNEPAPIERYWARTOŚCIOWE odzajrynku

azwa rynku

mitent

^ry

p^-a

--p"

raj siedziby

ermin

mitenta

amnki

kupu

procentowania

1. 0 term inie wykupu do 1 roku:
a) Obligacje
b) Bony skarbowe

c) Bony pieniężne
d) Inne
2. 0 te rm inie wykupu powyżej 1 roku:
a) Obligacje
b) Bony skarbowe
c) Bony pieniężne

d) Inne

INSTRUMENTU POCHODNE

odzaj rynku

raj siedziby

mitent

azwa rynku

Instrument

mitenta

wystawca)

azowy

wystawcy)

I. Wystandaryzowaneinstrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty
pochodne

DZIAŁYW SPÓŁKACH Z
GRANICZONĄ

DPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. WINDFARMHOLDINGSLTD

2.

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP Z
0. 0.

NDFARM H L
P. Z 0. 0.
NERGOSYNER

ETN

rtość według

iedzibaspółtó ^edziby iczba

azwa spółki

OLOGIE

IKOZJA

IKOŁÓW

pr

olska

rtość według

eny nabycia w
s.

201 000

26843

ceny na dzień
ilansowywtys.

7320 O

4755

4577

P. Z 0. 0.

EDNOSTKI UCZESTNICTWA l
ERTlTIKATf INWESTTCYJNE

odzaj rynku

azwa rynku

l. Jednostki uczestnictwa

II. Certyfikaty inwestycyjne
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azwa i rodzaj
u nd uszu

rtość według
iczba

eny nabycia w

ys.
0, 00

o

o

Q

FIRST PRIYATEEOUITYFIZAKTYWÓWNIEPUBLIC FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2017
rocentowy udział
aktywach
gófem
33, 76
6, 75

16, 83

2, 59
19, 88

odzaj listu

odstawa emiąi

iczba

iczba

rtość według

rocentowy udział

ceny na dzień aktywach
ilansowywtya gotem

rtość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. gotem

eny nabycia w

ys.

rtość według
eny nabycia w
ya

rtość według
eny nabycia w

y&

rtość według

artaść
ominalna

iczba

artoać
ominalna

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

o

0, 00

rtość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. gółem
0, 00
0, 00

rocentowy udział
aktywach
gołe m

0, 00

6, 84

rtość według

nocentowy udział

ceny na dzień aktywach
ilansowywlys.
gotem

0, 00
0, 00
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TUŁY UCZESTNICTWA
MITOWANEPRZEZINSTYTUCJE

odzaj rynku

SPÓLNEGOINWESTOWANIA
AJĄCESIEDZIBĘZA GRANICĄ

IERZYTELNOŚCI
1. SYNGAZS. A.

azwa i rodzaj

raj siedziby

odmiotu

odmiotu

YNGAZ SA.

olska

EKSLE

azwa rynku

ennin

2017-10-07

ystawca

ata płatności

EPOZYTf

azwa banku

'adczenla

iadczenia w

rtość według
eny nabycia w
ys.

raj siedziby

iczba

iczba

artość według

rtość według

eny nabycia w

ceny na dzień
ilansowywtys.

ys.

ya

OŻYCZKA

anku

raj siedziby
mitenta

artość

odzaj

magalności

azwa
mitenta

300

300

307

rtość według rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. golem

aluta

arunki
procentowania

rtość według

rtość według

eny nabycia w

eny nabycia w

anej walucie

ya

l. W walutach państw należących do OECD
II.W walutach państw nienależącychdo OECD

ALUT^

rtość według
eny nabycia w
ys.

aństwo

rtość na dzień artość według rocentowy udział
ilansowyw
ceny na dzień aktywach
anej walucie
iiansowy w tyś. gółem
0, 00

l. W walutach państw należących do OECD
II. Wwalutach państw nienależących do
OECD

IERUCHOMOŚCI

0, 00

ok oddania do

żytku

ata nabycia

umerksęgi
ieczystej

raj położenia

l. Prawa własności nieruchomości:

1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne

II. Prawa wspóhwłasności nieruchomości:

1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne

III. Użytkowanie wieczyste:
1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne

TABELffiODATKOWE
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rtość według
eny nabycia w
ya

rtość według
rocenłowy udział
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys.
gółem

rocentowy udział
aktywach
gotem

0,46

rtość według
ceny na dzień
ilansowyw
anej walucie

.

artość według
rocentowy udział
ceny na dzień aktywach
lan sowy w tyś.
golem

0, 00

0,00

rtość według
bciążenia

tużebności

rocentowy udział
artość według
ceny na dzień aktywach
ilansowywtys. gółem

eny nabycia w

ys.
o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0,00

o

o

0,00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0, 00

o

o

0,00
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NSTRUMENTY RYNKU

IENIĘŻNEGO

mitent

arunki

ermin wykupu

rtość według

artość

procentowania ominalna

1 półrocze

ILANS

2016 rok

2017 roku

l. Aktywa
1. Środkipieniężnei ich ekwiwalenty

66942

79457

8256

15836

375

371

2. Należności

o

o

11 263

12649

3. Transakcje przy zobowiązaniu się dmgiej strony do odkupu
4. Stadniki :okat notowane na aktywnym rynku, wtym:

o

o

-dłużne papieiy wartościowe

50601

47048

5. Stóadnlkl lokat nienotowane na aktywnym rynku, wtym:

o

Q

6. Nieruchomości

o

o

7. Pozostałe aktywa

o

o

8823

12 169

58119

67288

-dłużne papiery wartościowe

II.Zobowiązania

III.Aktywa netto (1-11)
IV.Kapitał funduszu

63811

75163

1. Kapitał wpłacony

161 226

161 226

2. Kapitał wypłacony (wieltość ujemna)

-97415

-86063

V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nlerozdysponowane pizychodyz lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowanyzrealizowanyzysl<(strata) ze
zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji

(IV+V+/-VI)
iczba zarejestrowanych certyfikatówinwestycyjnych
rtość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

12583

18527

-11 342

-10 800

23925

29327

-18275

-26 402

58119

67288

47695

57067

1 218, 55

1 179, 11

47695

rzewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

1 218, 55

ozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatówinwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

LINVLBOOD47
47695

artość aktywównetto na poszczególne serie certyfikatówinwestycyjnych:

LINYLBOG047

l 218, 55

CHUNEKWYNIKUZOPERACJI

l. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe

od 2017-01-01 od 2016-01-01

Od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

do 2016-06-30

809

4508

760

621

253

49

3887

2027
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rocentowy udział
aktywach
gotem
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3. Przychodyzwiązanez posiadaniem niemchomości

o

o

o

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

o

o

o

5. Pozostałe

o

o

o

1 351

3788

2269

980

2870

1 551

o

o

o

39

78

39

8

22

12

o

o

o

100

201

99

II. Koszty funduszu
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariuza

4. Opłaty związanez prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzaniaaktywami funduszu
8. Usługi prawne

o

o

o

194

556

524

-1

1

o

10. Koszty odsetkowe

o

o

o

11. Kosztyzwiązanez posiadaniem nieruchomości

o

o

o

12. Ujemne saldo różnic kursowych

o

o

o

31

60

44

9. Usługi wydawnicze, wtym poligraficzne

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

o

o

o

IV.Koszty funduszu netto (11-111)
V.Przychodyz lokat netto (1-IV)

1 351

3788

2269

-542

720

11

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

2725

-19840

-10698

-5402

-7013

-1 050

o

o

o

8127

-12 827

-8648

-360
2183

296
-19120

299
-10687

45, 77

-335, 05

-160, 02

45, 77

-335,05

-160, 02

1. Zrealizowanyzysk(strata) ze zbycia lokat, w tym:
-z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadel^ niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
-z tytułu różnic kursowych

VII.Wynik z operacji
nikz operacji na przypadający na certyfikat Inwestycyjny
ozwodnionywynikzoperacji przypadający na certyfikat
nwestycyjny

ESTAWIENIEZMIANWAKTYWACHNETTO

1. Wartość aktywównetto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
2. \Nyn\kz

operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto
blzrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c)wzrost (spadek) niezrealizowanegozysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

od2017. 01.01

od2016. 01.01

do 2017-06-30

do 2016-12^31

67288

110361

2183

-19120

-542

720

-5402
8127
2183

-7013
-12827
-19120

o

o

a)z przychodówz lokat netto

o

o

b)ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

o

o

c)z przychodów ze zbycia lokat

o

o

-11 352

-23 953

o

o

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

5. Zmianyw kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
alzmiana kapitału wpłaconego (powiększeniekapitału z tytułu
wydanych certyfikatówinwestycyjnych)
b)zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu

-11 352

-23 953

6. Łączna zmiana aktywównetto w okresie sprawozdawczym

-9169

-43073

7. Wartość aktywównetto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w otoesie sprawozdawczym

58119

67288

67752

95531

wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

a) liczba wydanych certyfikatówinwestycyjnych
b)liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
c)saldo zmian

d) liczba wydanych certyfikatówinwestycyjnych

o

o

9372

18798

-9372

-18798

116881

116881

e)liczba wykupionych certyfitatówinwestycyjnych

69186

59814

f) saldo zmian

47695

57067

47695

o

1 179, 11

1 454, 70

9. Przewidywanaliczba certyfikatówinwestycyjnych
10. wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny na taniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego
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11. wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu sprawozdawczego
12. procentowa zmiana wartości aktywównetto na certyfikat inwestycyjny

1 218,55

1 179, 11

6, 75

-18, 94

w okresie sprawozdawczym

13. minimalna wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym

1 197, 04

-data wyceny

2017-03-31

14. maksymalna wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawczym
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym

16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

405, 46

2016-03-31

1 218,55

1

1 218, 55

l. Procentowy udział kosztówfunduszu w średniej wartości

179, 11

2016-12-31

2017-06-30

-data wyceny

1

1 218, 55

2017-06-30

-data wyceny

1 179, 11

2016-12-31

1

179, 11

4, 02

3, 97

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję

2, 92

3, 00

0, 00

0,00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów

0, 12

0, 08

0,02

0, 02

0,30

0, 21

0, 00

0, 00

aktywów netto, w tym:

funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu

CHUNEWRZEPŁYWÓWIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnychz działalności operacyjnej
l. Wpływy

od 2017-01-01

od 2016-01-01

od 2016-01-01

do2017. 06.30

do 2016-12-31

do 2016-06-30

7665
9438

17399

1 879

21 642

4402

803

727

60

20915

4342

3. Pozostałe

8619
16

o

o

II. Wydatki

1 773

4243

2523
o

1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia stadnikówlokat

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących
dystrybucję
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza
6. Z tytułu opłat związanychz prowadzeniem rejestru aktywówfunduszu
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzaniaaktywami funduszu
10. Z tytułu usług prawnych

o

o

300

o

o

1 158

3309

1 923

o

o

o

27

79

39

7

23

12

o

o

o

70

206

96

o

o

o

175

566

403

o

o

o

36
15245

60
^7003

50
^13502

o

o

o

1. Z tytułu wydania certyfikatówinwestycyjnych

o

o

o

2. Z tytułu zaciągniętychkredytów

o

o

o

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

o

o

o

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

o

o

o

5. Odsetki

o

o

o

6. Pozo stałe

o

o

o

15245
15245

47003
47003

43502
43502

2. Z tytułu spłat zaciągniętychkredytów

o

o

o

3. Z tytułu spłat zaciągniętychpożyczek

o

o

o

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

o

o

o

5. Z tytułu wypłaty przychodów

o

o

o

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

o

o

o

7. Odsetki

o

o

o

8. Pozostałe

o

o

o

11. Z tytułu posiadania niemchomości
12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnychz działalności finansowej
l. Wpływy

11.Wydatki
1. Z tytułu wykupienia certyfikatówinwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego
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C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych
D.Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

o

o

E rodki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
początek okresu sprawozdawczego
F. Srodki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na
koniec okresu sprawozdawczego(EI-/-D)

-7580

-29 604

-41 623

15836

45440

45440

8256

15836

3817

NOTY

OTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU

1 półrocze
2017 ioku

1. Z tytułu zbytych lokat

o

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

o

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

o

4. Z tytułu dywidendy

102

5. Z tytułu odsetek

268

6. Z tytułu posiadanych niemchomości, w tym czynszów

o

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

o

8. Pozostałe

5

1 półrocze

OTA-3ZOBOWIĄZANIAFUNDUSZU

2017 roku
1. Z tytułu

nabytych

o

aktyM nw

2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odhjpu

o

3. Z tytułu Instrumentówpochodnych

o

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

o

7559

5. Z tytułu wykupionych certyfikatówinwestycyjnych
6. Z tytułu wypłaty dochodówfunduszu

o

7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

o

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji

o

9. Z tytułu krótlcterminowych pożyczek! kredytów

o

10. Z tytułu długoterminowych pożyczeki kredytów

o

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń

o

12. Z tytułu rezerw

601

13. Pozostałe zobowiązania

663

OTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

rtość na dzień
.

STRUKTURAŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNA

rtość na dzień ilansowy w
ilansowyw
alucie
ane] walucie w
rawozdania

aluta

ACHUNKACH BANKOWYCH

ys.

l. Banki:
1. ING BANKŚLĄSKIS.A.

inansowego w
ya
8256
8 256

8 256
rtość na dzień

rtość na dzień ilansowy w

I. ŚREDNIW OKRESIESPRAWOZDAWCZYMPOZIOM

RODKÓWPIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCHWCELU

aluta

ASPOKOJENIABIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ

llansowyw
alucie
anej walucie w
rawozdania
y&
inansowego w

ya

II.Średniw okresie sprawozdawczym poziom środkówpieniężnych:
1.

6867
zł

6867

6867

Komisja Nadzoru Finansowego
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rtość na dzień
ilansowyw
alucie

II.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH

rawozdania

inansowego w

ys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTT POCHODNE

yp zajętej pozycji

o

odzaj instmmenty pochodnego

OTA-7TRANSAKCJEPRZYZOBOWIĄZANIUSIĘ

rtość otwartej
ożyćj i

el otwarcia pozycji

rtość na dzień

UNDUSZU LUB DRUGIEJSTRONY DO ODKUPU

ilansowywtys. zł

l. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:
1. Transakcje, wwyniku których następuje pizeniesienie na fundusz praw własności
i ryzyk

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

II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na dmgą stronę praw
własności l ryzyk
2. Transakcje, wwyniku których nie następuje przeniesienie na dmgą stronę praw
własności i ryzyk

III.Należnościz tytułu papierówwartościowych 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

OTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

l.ZACIĄGNIĘTE
l WYKORZYSTANEPRZEZFUNDUSZKREDYTUl POŻYCZKIPIENIĘŻNE
W KWOCIESTANOWIĄCEJ,NADZIEŃICHWYKORZYS
FUNDUSZU
wota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia
azwa podmiotu udzielającego

dytu (pożyczki)

iedziba

^

^

ednosto

aluta

wota kredytu/pożyczM pozostała do spłaty
rocentowy

dział w
ktywach

ya

otaw

alucie

ednostka

II. UDZIELONEPRZEZFUNDUSZPOŻYCZKIPIENIĘŻNEW KWOCIESTANOWIĄCEJ,NA DZIEŃICH UDZIELENIA, WIĘCEJNIŻ1 % WARTOŚCI
AICTYWÓWFUNDUSZU
wota kredytu/pożyczM w chwili udzielenia

azwapodmiotu
1. SYNGAZ S.A.

iedziba

_

otaw

^, ^.. _

ota w

ys.

ednostka

alucie

300

_, ..

aluta

rocentowy procentowania
a^nK^__ enninspłaty bezpleczenia

dział w

ktywach
300

0, 46

2017-10-07

OTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE
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artość
rzyszłych
rumieni
ieniężnych

erminy
izysztych
rumieni
ieniężnych

wota będąca
odstawą
rzyszłych
łatności

ermin

apadalności
wygaśnięcia)
nstiumentu

ochodnego

ermin
konania

instrumentu
pochodnego

STANIA,WIĘCEJNIŻ1 % WARTOŚCIAKTlWÓW

arunki

luta

procentowania

ermin spłaty

abezpieczenia
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15

FIRSTPRIVATEEQUITYFIZ AKTYWÓWNIEPUBLIC FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2017

.

1 półrocze

WALUTOWASTRUKTURAPOZYCJIBILANSU

waluta

dnostka

2017 roku
l. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdaniafinansowego)

w tyś.

11. 1) Środkipieniężnei ich ekwiwalenty

w tyś.

III. 2) Należności
IV. 4) Stadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, wtym:
VI. II. Zobowiązania

w tyś

w tyś.

zt
zł
zł
zł
zł

A) 1) Środkipieniężnei ich elwiwalenty

w tyś.

zt

8256

B) 2) Należności
C)4) Stadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
D)5) Stadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, wtym:
E) II. Zobowiązania
F)5) Stóadnitó lokat nienotowane na aktywnym rynku, wtym:

w tyś.

w tyś.

zł
zł
zł
zł

375
11 263
46741
8154

wtya

EUR

o

669

w tyś.
w tyś.

wtya
w tyś

G) II. Zobowiązania

8256
375
11 263
46741
8823

w tyś.

EUR

a)5) Składniki lokal nienotowane na aktywnym rynku, wtym:

w tyś.

EUR

o

b) II. Zobowiązania

w tyś.

EUR

158

b)1. 1) Środkipieniężnei ich ekwiwalenty

w tyś.

b)2. 2) Należności
b)3. 4) Stadniki lokat notowane na aktywnym rynku, wlym:
b)4. 5) Stadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

wtya

b)5. II. Zobowiązania

w tyś

zł
zł
zł
zt
zł

w tyś.
wtya

8256
375
11 263
46741
8823
58119

wtya

II. DODATNIEl UJEMNERÓŻNICEKURSOWEW PRZEKROJULOKATFUNDUSZU
Dodatnie różnice kursowe

kładniki lokat

Zrealizowane

Ujemne różnice kursowe

Niezrealizowane

Zrealizowane

Niezrealizowane

1. Akcje

o

o

o

o

2. Warranty subskrypcyjne

o

o

o

o

3. Prawa do akcji

o

o

o

o

4. Prawa pobom

o

o

o

o

5. Kwity depozytowe

o

o

o

o

6. Listy zastawne

o

o

o

o

7. Dłużne papiery wartościowe

o

o

o

o

8. Instrumenty pochodne

o

o

o

o

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

o

o

o

-360

10. Jednostki uczestnictwa

o

o

o

o

11. Certyfikaty inwestycyjne

o

o

o

o

o

o

o

o

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego

inwestowania mające siedzibęza granicą
13. Wierzytelności

o

o

o

o

14. Weksle

o

o

o

o

15. Depozyty

o

o

o

o

16. Waluty

o

o

o

o

17. Nieruchomości

o

o

o

o

18. Statki morskie

o

o

o

o

19. Inne

o

o

o

o

II. ŚREDNIKURS WALUTY SPRAWOZDANIA

INANSOWEGO WYUCZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
PORZĄDZENIASPRAWOZDANIAFINANSOWEGO

urs w stosunku

o zł

aluta

0, 00

OTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
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artość
rost (spadek)
realizowanego niezrealizowanego

REALIZOWANYINIEZREALIZOWANYZYSK
STRATA)ZEZBYCIALOKAT

ysku (straty) ze

ysku z wyceny

bycia lokat w tyś. ktywówwtys,
-10

-1 257

-5392

9384

3. Nieruchomości

o

o

4. Pozostate

o

o

1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
2. Stadniki lokat nienotowane na aktywnym lynku

rtość w okresie

YPŁACONEDOCHODYFUNDUSZU

rawozdawczym

tyś
l. Wypłacone przychody z lokat:

o

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

o

2. Przychodyodsetkowe

o

3. Przychodyzwiązanez posiadaniem nieruchomości

o

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

o

5. Pozostałe:

o

a)

o
o

II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

rocentowy

rtość w okresie Procentowy udział
aktywach w dniu
rawozdawczym

YPŁACONEPRZYCHODYZEZBYCIALOKAT

ty&

dział w

tóywach netto w

płaty

n i u wypłaty

ptyw na
artość aktywów
tyś

pływ na
srtość aktywów
w tysi

etto

OTA-11KOSZTYFUNDUSZU

.

KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO

rtość w okresie
rawozdawczym

tya
1. Wynagrodzeniedla podmiotówprowadzących dystrybucję

o

2. Opłaty dla depozytariusza

o

3. Opłaty związanez prowadzeniem rejestru aktywówfunduszu

o

4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

o

5. Usługi w zakresie rachunkowości

o

6. Usługi w zakresie zarządzaniaaktywami funduszy

o

7. Usługi prawne

o

8. Usługi wydawniczew tym poligraficzne

o

9. Koszty związanez posiadaniem nieiuchomości

o

10. Pozostałe:

o

I.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA

artość w okresie
rawozdawczym

tyś.
980

1. Część stała wynagrodzenia

o

2. Częśćwynagrodzenia uzależniona od wynikówfunduszu

II.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE
EZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI

rtość w okręg e
rawozdawczym

tyś.

1. (zbyty składnik lokat)
a)(koszty związaneze zbytym sMadnitóem lokat)

PODPISY
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ODPISYWSZYSTKICHCZŁONKÓWZARZĄDUTOWARZYSTWA
ata

017-08-31

mię i nazwisto

rzysztof Mędrala

tanowisto/Funkcja

odpis

rezes Zarządu
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FIRST PRIVATE EQUITY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU
DO 30 CZERWCA 2017 ROKU
WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

l

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Pismo Prezesa Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników First Private Equity
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Szanowni Państwo,

Prezentujemy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych (Fundusz) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Na 30 czerwca 2017 r., aktywa Funduszu wynosiły 58. 119 tyś. zł, a liczba certyfikatówinwestycyjnych wszystkich serii 47 695.
W dniu 30 czerwca 2017 r. wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wynosiła 1 218, 55 zł. W okresie od 1
stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. stopa zwrotu w ujęciu rocznym wynosiła 6, 75%.
W roku pierwszym półroczu roku 2017 Fundusz przeprowadził dwa wykupy certyfikatów inwestycyjnych (na dzień 31 marca
2017 roku, 30 czerwca 2017 roku) na łączną kwotę 11.352 tyś. złotych.
Opis najważniejszych czynników i wydarzeń, które wpłynęły na osiągniętą stopę zwrotu prezentujemy Państwu w Sprawozdaniu
z działalności Funduszu.

Zachęcamdo zapoznaniasię z przygotowanym sprawozdaniem, pozostającz poważaniem,

Krzyś

Mę/^la

P żeś Zarządu

FIRST PRIYATE EOUITi' FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTAAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH

SPRA OZDA IEFI ł

SO E

/7i
d

w^

,7

r T

ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

FIRSTPRIVATEEQUITYFUNDUSZINWESPi'CYJNYZAMKNIĘTAAKTWÓWNIEPUBLICZNYCH

WPROWADZENIE

1) PODSTAWOWEINFORMACJEO FUNDUSZU
First Priyate Equity Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyAktywówNiepublicznych.
W dniu 11 października 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dokonał wpisu Irwestor
Levaraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod
numerem RFI 327. Fundusz rozpoczął działalność dnia 17. 10.2007 r. Od 15 grudnia 2010 r. do 9 lipca 2015 r. Fundusz działał
pod nazwą Irwestor Private Equiły Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyAktywówNiepublicznych, w skrócie Irwestor PE FIZ. Od 10
lipca 2015 r. Fundusz działa pod nazwą First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w
skrócie First Private Equity FIZ AktywówNiepublicznych. Czas trwania funduszu jest nieograniczony. Funduszjest Funduszem
Inwestycyjnym Zamkniętym emitującym publiczne certyfikaty inwestycyjne.
2)

CEL INWESTYCYJNY,

SPECJALIZACJA

FUNDUSZU

l

STOSOWANE

OGRANICZENIA

INWESTYCYJNE
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu
dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Ograniczenia inwestycyjne:

l. Polityka inwestycyjna i kryteria doboru lokat:
1. Fundusz może inwestować w lokaty przewidziane w Statucie, w tym:

a) akcje i obligacje spółek akcyjnych i komandytowa akcyjnych,
b) udziały i obligacje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - pod warunkiem, że są zbywalne.
2. Funduszmoże ponadto inwestowaćw następującerodzaje lokat:
a) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
b) waluty,

c) wystandaryzowaneinstrumenty pochodne, których bazęstanowiąkursy walut,
d) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, państwa
należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej
jedno z państw należących do OECD,
e) instrumenty rynku pieniężnego - pod warunkiem, że są zbywalne.
3. Fundusz może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub w tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnegoinwestowania, mające siedzibęza granicą.
4. Fundusz może lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.
5. Fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, oraz
dokonywaćemisji obligacji.
6. Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeńlub gwarancji.
7. Podstawą doboru do portfela lokat, o których mowa w ust. 1, jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych.
Fundusz będzie poszukiwał lokat, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie będą
miały analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej
spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementówanalizy istotne będą oceny produktu oferowanego przez daną
spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia
lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.
8. Fundusz może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i
Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w
bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych, oraz waluty, w celu zapewnienia płynności i
sprawnego zarządzania portfelem Funduszu.
9. Fundusz może lokować aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibęza granicąw celu zwiększeniastopy zwrotu
i ywersyfikacji lokat dzięki uzyskaniu dostępu do specyficznych klas aktywów. Podstawą doboru Jednostek uczestnictwa lub
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certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego

inwestowania mające siedzibęza granicą będązasady i cel polityki inwestycyjnej, rodzaje i kryteria doboru lokat oraz wyniki
osiąganeprzez danyfunduszinwestycyjny lub instytucjęwspólnegoinwestowania.
10. W przypadku instrumentów pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych

Fundusz będziebrał pod uwagęw jakiej walucie denominowanesą Aktywa Funduszu. Fundusz może zajmować pozycje w
instrumentach pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, umożliwiające
zabezpieczenie ryzyka kursowego Aktywów Funduszu.

11. W przypadku instrumentówpochodnych, których bazęstanowiąuznane indeksy Fundusz będzie brał pod uwagęryzyko
systematyczne Aktywów Funduszu związane z sytuacją rynkową. Fundusz może zajmować pozycje w instrumentach
pochodnych, których bazę stanowią uznane indeksy, umożliwiające zabezpieczenie ryzyka systematycznego Aktywów
Funduszu związanego z sytuacją rynkową.

12. Fundusz może zaciągaćpożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych,
oraz dokonywać emisji obligacji, w celu zwiększeniastopy zwrotu z realizowanych projektów inwestycyjnych i zapewnienia
płynności oraz sprawnegozarządzaniaportfelem Funduszu.

13. Fundusz może lokować aktywa w wierzytelności oraz udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeńlub gwarancji. Fundusz
może udzielać pożyczek, poręczeńi gwarancji podmiotom biorącym udział w transakcjach, których celem jest dokonywanie
lokat, o których mowa w ust. 1, w związku z dokonywaniem tych lokat. Fundusz udziela pożyczek, poręczeń i gwarancji przy
uwzględnieniucelu inwestycyjnego Funduszu. Funduszmoże udzielaćpożyczek, poręczeńi gwarancjiwyłącznie podmiotom,
które nie znajdująsię w stanie upadłości lub likwidacji. Zasady spłaty udzielanych pożyczekwynikająze struktury transakcji,
których celem jest dokonywanie lokat, o których mowa w ust. 1. Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone na
okres nie dłuższy niż okres posiadania przez Fundusz lokaty, o której mowa w ust. 1, w związku z którą zostały udzielone.

Pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą zostać udzielone jeżeli wartość zabezpieczenia będzie równa, co najmniej 20%
wartości pożyczonych środkówlub poręczonej albo gwarantowanej sumy. Zabezpieczeniem może być każde prawo, z którego
Fundusz może się zaspokoić, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej Funduszu oraz dopuszczalnych lokat Funduszu.
Pożyczkobiorca Jest obowiązany umożliwić Funduszowi podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i
gospodarczejpożyczkobiorcyorazkontrolęwykorzystaniai spłaty pożyczki.
14. Fundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów
inwestycyjnych.
Rodzaje i dywersyfikacja lokat Funduszu:

1. Funduszjako funduszzamkniętyaktywówniepublicznychlokuje co najmniej 80% wartości swoichAktywóww aktywa inne
niż:

1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz,

2) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą
w skład portfela inwestycyjnego Funduszu.

2. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego
podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości AktywówFunduszu. Ograniczenia tego
nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy
Bank Polski, państwanależące do OECD albo międzynarodoweinstytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska lub co najmniej jedno z państwnależących do OECD. Fundusz, obejmując papiery wartościowe w wykonaniu umowy o
subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
3. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że

przy stosowaniu powyższego limitu Fundusz jest obowiązany uwzględniać wartość walut stanowiących bazę instrumentów
pochodnych.

4. Funduszmożelokowaćniewięcejniż20%wartościAktywówFunduszuwjednostkiuczestnictwalub certyfikatyinwestycyjne
funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą.

5. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20%
wartości AktywówFunduszu.
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6. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i

kredytyo łącznej wysokościnieprzekraczającej75% wartościAktywówNetto Funduszuw chwili zawarciaumowy pożyczkilub
kredytu. Funduszmożedokonywaćemisji obligacjiw wysokościnieprzekraczającej15%wartościAktywówNetto Funduszuna
dzieńpoprzedzającydzieńpodjęciaprzezZgromadzenieInwestorów

uchwały o emisji obligacji, W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji
obligacji nie może przekraczać 75% wartości Aktywów Netto Funduszu. Emisja obligacji przez Fundusz może nastąpić
wyłącznie w trybie przewidzianymw Ustawie o ofercie publicznej.
7. Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z tym że

wysokośćpożyczkipieniężnejudzielonejjednemu podmiotowiniemożeprzekroczyć20%wartościAktywówFunduszu.
8. Fundusz może udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu, z tym że

wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązaniajednego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości
AktywówFunduszu.

9. Wartość pozycji wynikających ze wszystkich nabytych lub sprzedanych instrumentów pochodnych, których cena zależy
bezpośredniolub pośrednioodcenyrynkowejwalutobcychstanowiniewięcejniż100%AktywówFunduszu.
10. Wartośćpozycji wynikającychze wszystkich nabytych lub sprzedanych instrumentówpochodnych, którychbazęstanowią
uznaneindeksy, stanowi niewięcejniż 100%AktywówFunduszu.

11.Wartość pozycji wynikających z nabytych lub sprzedanych instrumentów pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub

pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, lub których bazęstanowią uznane indeksy, obliczanajest jako suma wartości
bezwzględnychpozycji w poszczególnych instrumentach pochodnych, określonych w ten sposób, że od wartości zajętych
pozycji długich odejmuje sięwartość zajmowanych pozycji krótkich w danym

instrumencie pochodnym. Do określenia maksymalnego poziomu zaangażowania wartość pozycji wynikających z nabytych lub
sprzedanychinstrumentówpochodnychuwzględnianajestw wysokościz chwiliichnabycia.
12. Rodzajeryzyk związanychz instrumentami pochodnymi:

a) ryzyko rynkowe związaneze zmiennościąnotowańinstrumentówpochodnych - zaangażowanieFunduszuw instrumenty
pochodnepowoduje,że ryzykoto występuje,a Funduszpodejmujeje w celuzabezpieczeniaryzyka,

b) łyzyko rozliczenia transakcji - Fundusz będzieinwestował wyłącznie w wystandaryzowane instrumenty pochodne, gdzie
rozliczenietransakcjijest gwarantowaneprzezizbyrozrachunkoweposzczególnychrynków,
c) ryzyko płynności instrumentów pochodnych - Fundusz ogranicza ryzyko płynności poprzez lokowanie Aktywów przede
wszystkimna rynkachinstrumentówpochodnychcharakteryzującychsiędużąpłynnością,
d) ryzyko niedopasowania wyceny instrumentu bazowego i pochodnego - występuje głównie w przypadku niedopasowania
instrumentu bazowego i pochodnego, Fundusz ogranicza je poprzez jak najlepsze dopasowanie instrumentu bazowego i
pochodnego.

3)

FIRMA, SIEDZIBA l ADRES TOWARZYSTWA

Firma:

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

OriginTFI SA. zarejestrowanejest w Rejestrze PrzedsiębiorcówprowadzonymprzezSądRejonowydla m.st.Warszawy,XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294964.

Żadenz akcjonariuszyTowarzystwanie posiadaco najmniej 10%ogólnejliczbygłosów nawalnymzgromadzeniuTowarzystwa
lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa, a Towarzystwo nie wchodzi w skład grupy kapitałowej w
rozumieniuprzepisówustawyo funduszachinwestycyjnychi zarządzaniualternatywnymifunduszamiinwestycyjnymi.
Do 19 października 2016 TFI działało pod nazwąWarsawEquity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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4)

OKRESSPRAWOZDAWCZYl DZIEŃBILANSOWY

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.
Dniem bilansowymjest dzień30 czerwca 2017 roku. Dane porównywalne obejmują okres roczny od 1 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku, oraz w przypadku rachunku wyniku i przepływów pieniężnych także okres półroczny od 1 stycznia 2016
roku do 30 czerwca 2016 roku.

5)

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się
przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zdaniem Zarządu Origin TFI SA. nie
występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. Na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego nie wystąpiły przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych.

6)

PODMIOT, KTÓRYPRZEPROWADZIŁ PRZEGLĄDSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego First Private Equity Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku jest Ernst & Young Audyt
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1.

7) WSKAZANIESERII CERTTFIKATÓWINWESTCCYJNYCH,CECH ICH RÓŻNIĄCYCH,EMISJI ORAZ WSKAZANIE
RYNKU NA KTÓRYM NOTOWANE SĄCERTTFIKATl' INWESTYCYJNE

Funduszwyemitował do dnia 30.06.2017 dziewięćserii certyfikatówinwestycyjnych, którajest przedmiotem obrotu na Giełdzie
PapierówWartościowychw Warszawie pod numerem ISIN-PUNVLBOQ047.
Wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Seria

jednostkowa cena emisyjna

data emisji

seria A

1 000, 00

11. 10.2007*

seria B

1 141,69

30. 01.2009

seria C

1 208,03

21. 10. 2009

seria D

1 456, 10

08.02. 2011

seria E

1 491, 16

01.04. 2011

seria F

1 524, 58

25. 05.2011

seria G

1 585, 12

16. 08. 2011

seria H

1 490, 06

08. 11. 2011

seria l

1 478,41

07. 02. 2012

*-dzieńwpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych
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WYBRANE DANE FINANSOWE
l. Prz chód z lokat
II. Kosz funduszu netto

III. Prz chód z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia
lokat
V. Niezrealizowane zyski (straty) z

2017-06-30
Wartość
Wartość
wyrażona w

2016-12-31

2016-06-30

Wartość
Wartość

Wartość

Wartość
wyrażona w
EURO
520
518

809
1351
-542
-5402

190
318
-128
-1272

4508
3788
720
-7013

wyrażona w
EURO
1030
866
165
-1603

8127

1913

-12827

-2931

-9648

-2202

2183
8823
66942

514
2088
15839
13751

-19120
12169
79457
67288

-4370
2751
17960
15210

-10687
4425
91598
87173

-2440
1000
20698
19698

EURO

2280
2269
11
-1050

3

-240

cen lokat

VI. W nik z o eraci
YII. Zobowi zania

VIII. Akt a
IX. Akt a netto
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów

58119

inwest c 'n ch

66779

57067

47695

A

XI. Wartośćaktywównetto na certyfikat
inwest c 'n

Certyfikat inwestycyjny bez podziału
na serie
XII. W nik z o eraci na cert ikat

Certyfikat inwestycyjny bez podziału
na serie

1 218, 55

288, 31

1 179, 11

266,53

1 305, 40

294, 97

45, 77

10, 78

-335, 05

-76, 57

-160,02

-36, 53

EURO NBP 125/A/NBP/2017z dnia 2017-06-30
ŚREDNIKURS EURO NBP od 2017-01-01 do 2017-06-30
EURO NBP 252/A/NBP/2016z dnia 2016-12-30
ŚREDNI KURS EURO NBP od 2016-01-01 do 2016-12-31
EURO NBP 125/A/NBP/2016 z dnia 2016-06-30
ŚREDNI KURS EURO NBP od 2016-01-01 do 2016-06-30

4, 2265
4, 2474
4, 4240
4, 3757
4, 4255
4, 3805
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TABELAGŁÓWNA
SKŁADNIKI LOKAT
Akce
Warrant subsk c 'ne
Prawa do ak 'i
Prawa oboru
Kwit de oz owe
List zastawne
Dłużne a ie wartościowe
Instrument ochodne
Udział w s Olkach z o raniczon
Jednostki uczestnictwa
Ce
ikat inwes c 'ne

od owiedzialności

Wartośćwg ceny
nabycia w tyś.

2017-06-30
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w

s.

Procentowy udział
w aktywach ogółem

Wartość wg ceny
nabyciaw tyś.

2016-12-31
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w

s.

Procentowy udział
w aktywach ogółem

64205

53427

79, 81%

59621

47446

59, 71%

12075

4577

6, 84%

30032

15804

19, 89%

300

307

0,46%

76580

58311

8711%

89653

63250

79, 60%

Tytuły uczestnictwaemitowane przez instytucje wspólnegoinwestowaniamające
siedzib za ranie
Wierz telności

Weksle
De oz

Walut
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

Suma:

Tabela główna Zestawienialokat może nie uzgadniaćsiędo Bilansuw częściSkładników lokat notowanych i nienotowanych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienialokat
przedstawia instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę są w Bilansie ujmowane w
części Zobowiązania.
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TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
AKCJE
Ak
Ak

n
n

Rodzaj rynku

Kraj siedziby

Liczba

Nazwarynku

emitenta

Wartośćwgceny ^^^
Procentowyudzia. w
na dzień bilansowy
nabycia w tyś.

nekniere ulowan
nek re ulowan

Aktywny rynek
regulowany

VOXEL SA (PLVOXEL00014)
Nienotowane na akt

n m

Nienotowane na
akt n m nku
Nienotowane na

STONE MASTER S.A. (-)

akt

n m

nku

Nienotowane na

SYGNAZ S.A. (-)

akt n m nku
Nienotowane na
akt n m nku

KUŹNIAJAWOR S.A. (-)

WARTOŚCIOWYCH

663 312 Polska

12868

11263

16, 83%

51 337

42164

62, 98%

12000

22600

33. 76%

Nie dotyczy

1 035 450 Polska

5998

4520

6, 75%

Nie dotyczy

1 960 Polska

14264

1735

2, 59%

4998675

Nie dotyczy

Nazwa spółki

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z 0. 0.

16, 83%

442 477 Polska

Polska

Siedziba spółki

Kraj siedziby spółki

NIKOZJA

Cypr

MIKOŁÓW

Polska

19075

13309

19, 88%

64205

53427

79, 81%

w^^wgry
nabycia w tyś.

Liczba

od owiedzialności

WINDFARM H L SP.
Z 0. 0.
ENERGOSYNERGIA
TECHNOLOGIE SP.

11 263

Nie dotyczy

TABELAUZUPEŁNIAJĄCA

WINDFARMHOLDINGSLTD

12868
W WARSZAWIE

Suma:

Udziały w spółkach z ograniczoną

Sć"sco^y pro^ento^u.
aktywach ogółem

^w

w

201 000

7320

26843

4755

4577

6, 84%

12075

4577

6,84%

Z 0. 0.
Suma:

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA
WIERZYTELNOŚCI
SYNGAZ SA.
Suma:

Nazwai rodzaj
podmiotu
SYNGAZ SA.

Kraj siedziby
podmiotu
Polska

aktywach ogółem

s.

GIEŁDAPAPIERÓW

nku

CB S.A. (-)

w

Termin

Rodzaj

wymagalności

świadczenia

2017-10-07

POŻYCZKA

Wartość
świadczenia w

tyś.
300

Liczba

Wartość wg
ceny nabycia w
tyś.

Wartość wg
wyceny na dzień
bilansowy w tyś.

300
300

307
307

Procentowy
udział w

aktywach
o ółem

0, 46%
0,46%
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BILANS

2017-06-30

l. Ak a
1 Środki ieni żne i ich ekwiwalent

2 Należności
3 Transakc'6 rz zobowi zaniu si dru ie' stron do odku u
4 Składniki lokat notowane na akt n m nku, w t m:
- dłużne a ie wartościowe
5 Składniki lokat nienotowane na akt n m nku, w t m:
- dłużne a ie wartościowe
6 Nieruchomości
7 Pozostałe akt a
II. Zobowi zania

III. Ak
a netto 1-11
IV. Ka itał funduszu
1 Ka italw acon
2 Ka itat
acon wielkość u'emna
V. Dochód zatrz mane
1 Zakumulowane

nierozd s onowane

rz chód

z lokat netto

2 Zakumulowan , nierozd s onowan zrealizowan z sk strata ze zb cia lokat
VI. Wzrost s adek wartości lokat w odniesieniu do cen nab cia
VII. Ka itał funduszu i zakumulowan
nik z operac'i (IV+V+/-VI
Liczba zare"estrowan ch ce flkatów inwest c 'n ch w odziale na serie
A

Wartość ak
ów netto na ce fikał inwes c 'n
Cert ikat inwes c 'n bez odziału na serie
Przewie) wana liczba cert ikatów inwes c 'n ch
A

2016-12. 31

66942
8256
375

79 457
15 836
371

11263

12649

47048

50601

8823
58119
63811
161 226
-97415
12583
-11 342
23925
-18 275
58119
47695
47695
1 218, 55
1 218, 55
47695

12169
67288
75163
161 226
-86 063
18527
-10800
29327
-26402

67288
67067
57067

1 179, 11
1 179, 11
57067

47695

57067

1 218, 55

1 179, 11

ikatin
Ce

ikat inwes

FIRST PRIYATE ECiUIT/ FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTAAKTiWÓWNIEPUBLICZNYCH
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
l. Prz chód z lokat
D

idend

i inne udział

w z skach

Prz chód odsetkowe
Prz chód zwi zar.ez osiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursów ch
Pozostałe
II. Kosz funduszu
W na rodzenie dla Towarz stwa
W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc
O at dla de oz ariusza
O lat zwi zane z rowadzeniem re'estru akt ów
O łat za zezwolenia oraz re'estrac 'ne
Ustu i w zakresie rachunkowości
Usłu i w zakresie żarz dzania akt ami funduszu
Usłu i rawne
Usłu i w dawnicze. w t m oli raficzne
Kosz odsetkowe
Koszt zwi zane z osiadaniem nieruchomości
U'emne saldo różnic kursów ch
Pozostałe
III. Kosz
ok
ane rzeź towar; stwo

IV. Kos
funduszu netto 11-111
V. Prz chód z lokat netto 1-IV
VI. Zrealizowan i niezrealizowan z sk strata
1. Zrealizowan z sk strata ze zb cia lokat, w t m:
- z tviulu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanec;o zysku (straty) z w ceny lokat, w t n:
- z tv;ułu różnic kursowych

VII. Wynik z oporacil V+-VI

od 2017-01-01

od 2016-01-01

od 2016-01-01

do 2017-06-30
809
760
49

do2016. 12. 31
4508
621
3887

do 2016-06-30
2280
253
2027

1351
980

3788
2870

2269
1 5S1

39
8

78
22

39
12

100

201

99

194

556

524

-1

1

31

60

44

1 351

3788

2269

-542
2725
-5402

720
-19840
-7013

11
-10698
-1 050

8127
-360
2183

-12 827
296
-19 120

-9648
2S9
-10687

4577

-335, 05

-160 02

45, 77

-335, 05

-160, 02

Wynik z o >eracii za o<;res i;rzv[iadai icv na certyf^at inwes. ;':.''n
n
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10

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
l. Zmiana wartości akt

od 2017-01. 01 do 2017-06-30

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
s rawozdawcze o

2. W nik z o erac'i za okres s rawozdawcz
a rz chód z lokat netto
b zrealizowan
c wzrost

od 2016. 01-01 do 2016-12-31

ów netto

z sk strata

ze zb cia lokat

s adek niezrealizowane

o z sku strat

z w cen

lokat

3. Zmiana w akt ach netto z t tułu w niku z o eraci
4. D st buca dochodów rz chodów funduszu razem
a z rz chodówz lokat netto
b ze zrealizowane o z sku ze zb cia lokat
c z rz chodówze zb cia lokat
5. Zmian w ka itale w okresie s rawozdawcz m razem
a zmiana ka itału w lacone o owi kszenie ka itału
b zmiana ka itału
acone o zmnie'szenie ka itafu
6. Ł czna zmiana akt ów netto w okresie s rawozdawcz m 3-4+-5
7. Wartość akt ów netto na koniec okresu s rawozdawcze o
8. Średniawartość akt ów netto w okresie s rawazdawcz m
II. Zmiana liczb ce
ikatów inwes c 'n ch

67288

110361

2183
-542
-5402
8127
2183

-19 120
720
-7013
-12 827
-19120

-11 352

-23 953

-11 352
-9169
58119
67752

-23 953
-43073
67288
95531

9372
-9372

18798
-18 798

116 881
69186
47695

116881
59814
57067

1. Zmiana liczby certyfikatówinwestycyjnych w okresie sprawozdawczym
w odziale na serie
Cert ikat inwest c 'n bez odziału na serie
Liczba dań ch ce
ikatów inwest c 'n ch
Liczba ku ton ch ce
ikatów inwest c 'n ch
Saldo zmian

2. Liczbacertyfikatówinwestycyjnych narastającood początku
działalności funduszu w nadziała na serie
Cff^-^HHi^BlB^^-działu na serie
Liczba wydanych certvf. <atów inwestvcv'nvch
Liczbawykupienych certyfikatów inwest c in ch
Saldo zmian
3. PrzewMywanaliczka ceit "ikatów inwestyc "ysh
Certyt. kat lnwestvcv'iv kez podziału na serie
III. Zmiana wartości ak
ów netto na ce
ikat inwes c n

57067

47695
jrtość

Data

cen

Wartość

Data

cen

1. Wartośćaktywównetto na certyfikat inwestycyjny na koniec
o rzednie o okresu s rawozdawcze o *
Cert ikat inwes c 'n bez odziału na serie

1 179, 11

2016-12-31

1454, 70

2015-12-31

1 218, 55

2017-06-30

1 179, 11

2016-12-31

2. Wartośćaktywównetio na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu s rawozdawcze o
Cert ikat inwes c 'n bez odziału na serie

3. Procentowa zmianawartości aktywównetto na certyfikat inwestycyjny
w okresie s rawozdawcz

m

**

6, 75

Cert ikat inwest c 'n bez odziała na serie
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
s rawozdawcz m i data w cen
Cert

ikat inwes

c 'n

bez

odziału na serie

-18, 94

1 197, 04

2017-03-31

1 179, 11

2016-12-31

1 218, 55

2017-06-30

1 405, 46

2016-03-31

1218,55

2017-06-30

1 179, 11

2016-12-31

5. Maksymalna wartość aktywównetto na certyfikat inwestycyjny w
okresie s rawozdawcz m i data w cen
Cert ikat inwest c 'n bez odziału na serie

6. Wartośćaktywównetto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny
w okresie s rawozdawcz m i data w cen
Cert ikat inwes c 'n bez odziału na serie
Rozwodniona wartość akt ów netto na cert ikat inwest c 'n
Cert ikat inwest c 'n bez odziafu na serie

1 179, 11

1 218,55

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości
akt ów netto, w t m . * :
W na rodzenie dla Towarz sfara
W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc
O at dla de oz riusza
O at zwi zane z rowadzeniem re'estru ak
ów
Listu i w zakresie rachunkowości
Ustu i w zakresie żarz dzania akt ami funduszu

4, 02%

3,97%

2, 92%

3, 00%

0, 12%
0, 02%
0, 30%

O 08%
0, 02%
0, 21%

(*) Dlafunduszyrozpoczynającychdziałalność w okresie bieżącymlub porównywalnym pierwsząwartościąodniesieniajest wartość
nominalna.

(") Dane prezentowane w ujęciu rocznym.
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Od 2017-01-01
do 2017-06-30
7665
9438
803
8619
16
1 773

RACHUNEK PRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
A. Prze

środków ieni zn ch z działalności o erac 'ne' 1-11

l. W
Z t tułu osiadań ch lokat
Z t ułu zb da składników lokat
Pozostałe

II. W datki
Z
ułu osiadań ch lokat
Z t tułu nab cia składników lokat
Z tuhiw acone o w na rodzenia dla towarz shwa

Z tuhi w

od 2016-01-01
do 2016-12-31
17399
21 642
727
20915

od 2016-01-01

do 2016-06-30
1879
4402
60
4342

4243

2523

3309

1 923

7

79
23

39
12

70

206

96

175

566

403

36

60

-15245

-47 003

50
-43502

300
1 158

acone o w na rodzenia dla odmiotów rowadz c ch d st buc
27

Z t ulu o lat dla de oz tanusza
Z
uh) o at zwi zań ch z rowadzeniem re'estru akt ów funduszu
Z
ulu o at za zezwolenia oraz o łat reestrac'n ch
Z t ulu ustu w zakresie rachunkowości
Z
ufu usłu w zakresie żarz dzania akt ami
Z t tułu ustu rawn ch
Z t tutu osiadania nieruchomości
Pozostałe
B. Prze
środków ienl zn ch z działalności finansowe' 1-11

l. W
Z t ułu zb cia 'ednostek uczestnictwa albo w dania cert ikatów inwest c 'n ch
Z t tułu zaci ni t ch kred ów
Z tufu zaci ni t ch oż czek
Z ulu s lat udzieleń ch oż czek

Odsetki
Pozostałe

atki

15245

47003

43502

fu odkupieniajednostek uczestnictwaalbowykupieniacertyfikatów

15245

47003

43502

pieni zn ch
D. Zmianastanu środkówpieni zn ch netto Ał-B

-7580

-29 604

-41623

E. Środkipieniężnei ekwiwalentyśrodkówpieniężnychna początekokresu

15836

45440

45440

8256

15836

3817

II. W

Zi

inwestwin ch
Z tylu spłat zacir, cnif;tych kredytów
Zł tułu srłatzac;. rłn>;!vch pożyczek
w emitowanych oblicaci
Z t tułu udzielon ch oż czek
Odsetki
Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków

s rawozdawcze o

F. Środkipieniężnei ekwiwalentyśrodkówpieniężnychna koniecokresu
s rawozdawcze o E+/-D
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NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

l.

PROWADZENIEKSIĄG
1.

Zasady ogólne

1. 1. Podstawowezasadyewidencji

1. 1. 1. Ewidencja oraz wycena aktywówi pasywówFunduszu prowadzonajest w oparciu o obowiązujące
ustawy i rozporządzenia a w szczególności:
1. 1. 1. 1. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz. U. 2016. 1047 z póżn. zm.)

1. 1. 1.2. Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24. 12. 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowościfunduszyinwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr249, póz. 1859).

1. 1.2. Księgiprowadzonesąwjęzykui waluciepolskiej, chybażeco innegookreślaStatutFunduszu.
1. 1.3. W dniu wyceny aktywa wycewa się a zobowiązania ustala się według stanów aktywów,
zobowiązań, kursów, cen i wartości z dnia wyceny. Statut Funduszu określa godzinę, na którą
pobierasięostatnie dostępnekursyw dniuwyceny.
1. 2. Ujęciew księgach

1.2. 1. Nabytepapierywartościowei nabytejednostkiuczestnictwaujmujesięw księgachw cenienabycia.
1. 2. 2. Nabyte papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach na podstawie
potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez kontrpartnera, w dacie zawarcia umowy, z
wyjątkiem nieterminowego otrzymania potwierdzenia przez Księgowość i Depozytariusza.

1. 2.3. W przypadkuzgodnościdokumentówtransakcjaksięgowanajest zgodniez warunkamiokreślonymi w
punktach powyższych, przy czym decyduje data i godzina otrzymania kompletu prawidłowo
wystawionych dokumentów (potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zlecenie wystawione przez

Towarzystwo, o ile Towarzystwo, zgodnie z ustaleniami dostarcza zlecenia dla określonego typu
transakcji).

1.2.4. Pozostałe zapisyw księgachz dowodówksięgowychujmowanesąniezwłocznie po uzyskaniu,chyba
że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów finansowych określają moment ujęcia
zdarzeniainaczej.

1. 2.5. W przypadku, gdyjednego dnia wprowadzonezostają do ksiągtransakcje zbycia i nabyciadanego
składnika lokat, ujmuje sięw pierwszej kolejności nabycieposiadanegoskładnika.

1.2.6. Dłużne papierywartościowedenominowanew walutachobcych ujmuje sięw księgachw walucie, w
której są notowane na rynku głównym oraz przelicza się na walutę, w której wyceniane są aktywa,

według ostatniegodostępnegokursu średniegoNBPdla danejwalutyz dniawyceny. Docelówujęcia
transakcji w księgach stosowany jest średni kurs NBP ogłaszany przez NBP.
1. 3. Zasady wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku:
1. 3. 1. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, jeżeli DzieńWyceny jest zwykłym

dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego dostępnego w
momencie dokonywaniawycenykursu ustalonego na aktywnym rynku w DniuWyceny.
1. 3. 2. Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku (głównym) organizowana jest sesja fixingowa, to do
wyceny składnika lokat Fundusz korzysta z kursu ostatniego fixingu w danym dniu.
1. 3. 3. W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku,
wartością godziwąJest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodnie z zapisami Statutu.
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1. 3.4. W przypadku, gdy przez badany miesiąc kalendarzowy na aktywnym rynku nie był dostępny kurs
transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaży,
to uznaje się, że dla danego składnika lokat dany rynek przestał być aktywny, oraz w przypadku
dłużnych papierów wartościowych zaczyna stosować się zasady jak dla papierów wartościowych
nienotowanych na aktywnym rynku, a za cenę nabycia przyjmuje się wartość wynikającą z ksiąg
rachunkowych, tj. ostatnią cenę rynkowątego papieru.
1. 3. 5. Wyceny instrumentów pochodnych dokonuje się jedynie na kontach finansowych. W przypadku
wystawienia potwierdzenia zawarcia transakcji przez Dom Maklerski z ceną zamknięcia, różnica

pomiędzy ceną ustaloną na godzinę 23:00 czasu polskiego a ceną zamknięcia weryfikowana Jest
przez Księgowego Funduszu oraz księgowana jest poprzez Notę Uznaniową na kontach finansowych.
1. 4.

Zasady wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku:

1. 4. 1. Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym
1. 4. 1. 1

Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym wycenia się w oparciu o
wartość godziwą składnika

lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia

wyliczonej przy użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy

procentowej obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych
w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel; Skutek korekty ceny nabycia przy zastosowaniu
efektywnej stopy zwrotu zalicza się do przychodów/kosztów odsetkowych.

1.4. 1. 2

Odsetki od depozytów, obligacji oraz innych dłużnych papierówwartościowych, sald
dodatnich na rachunkach bankowych

ujmuje

się w księgach memoriatowo,

proporcjonalnie do częstotliwościdokonywaniawycenyaktywówfunduszu.
1.4.2. Pozostałe lokaty nienotowane na aktywnym rynku
1. 4. 2. 1. Dłużne papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym wycenia się wg
wartości godziwej.

Akcje i udziały nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaję się wartość wyznaczoną poprzez:

1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależnąjednostkę świadczącątego rodzaju
usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym
składnikiem;

2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe
pochodząz aktywnego rynku;
3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;

4) oszacowaniewartości 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.

Modele i metody wyceny składników, o których mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. Za
powszechnieuznane metody estymacji przyjmuje się m. in.:

1) ostatnio dostępneceny transakcyjne dotyczącedanego składnika lokat ustalone pomiędzyniezależnymi od siebie
i nie powiązanymize sobą stronami;
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2) metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz metodę porównywalnych
transakcji;
3) metody dochodowe, a szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
4) metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto.
1. 4. 3. Pożyczki udzielone

Pożyczki udzielone są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (efektywnej stopy procentowej
oszacowanej na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych). Przychody z odsetek obejmują naliczone
odsetki wyliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej. Preliminarz przepływów pieniężnych i kalkulacja
efektywnej stopy procentowej dla każdej pożyczki podlega uzgodnieniu z Depozytariuszem.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów
finansowychustala sięw przypadku udzielonychpożyczekjako różnicęmiędzywartościątych aktywówwynikającą z
ksiąg rachunkowych na dzieńwyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca
wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej
stopy procentowej, którą Fundusz stosował dotychczas, wyceniając udzieloną pożyczkę.
Odpisy aktualizacyjne ustala się w wysokości:

.

25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty przekraczającego 30
dni, a nieprzekraczającego60 dni,

50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnieniaspłaty przekraczającego60
dni, a nieprzekraczającego90 dni,

.

100% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty przekraczającego 90
dni.

Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny
sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości (np. poprawa oceny kredytowej dłużnika), to

uprzednioujętąstratęz tegotytułu odwracasię.Odwrócenienie możespowodowaćzwiększeniawartościbilansowej
składnika aktywów finansowych ponad kwotę, która stanowiłaby skorygowaną cenę nabycia tego składnika na dzień
odwrócenia w sytuacji, gdyby ujęcie utraty wartości w ogóle nie miało miejsca.
1. 4. 4. Instrumenty pochodne.

Jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, wykorzystywane będą powszechnie
stosowane metody estymacji, przy czym są to modele: kontrakty terminowe: model zdyskontowanych przepływów
pieniężnych; opcje: model Blacka-Scholesa; transakcje wymiany walut lub stóp procentowych: model
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie

będzie możliwe zastosowanie żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny będziewyceniany zgodnie z
kwotowaniem jego wartości podanym przez serwis Bloomberg (fair value). Zastosowanie serwisu Bloomberg
uzgadniane jest z Depozytariuszem. Modele wyceny przygotowywane są przez Towarzystwo i uzgadniane z
Depozytariuszem.

1. 4. 5. Depozyty

W przypadku depozytów - ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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1. 4. 6. Waluty nie będącedepozytami

W przypadku walut nie będących depozytami - ich wartość wyznacza się po przeliczeniu według
ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.

1. 5

Koszty funduszu obejmują w szczególności:

a. Koszty zarządzania funduszem przez Towarzystwo, określone Statutem Funduszu.
b. Koszty wynagrodzenia Depozytariusza.
c. Koszty prowadzenia księgowości Funduszu.
d. Koszty wynagrodzenialikwidatora.
e. Koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.

f. Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanieczynności bankowychw związkuz aktywami bądź
zobowiązaniamiFunduszu,w tymw szczególności:opłaty i prowizjemaklerskie, opłaty i prowizjebankowe,prowizje i
opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych, w tym opłaty transakcyjne;
g. Koszty opłat sądowych.
h. Kosztytaksy notarialnej.

i. Kosztydokonywaniaogłoszeń wymaganychprzepisami prawa i Statutu.

j. Podatki oraz inne opłaty wymaganeprzez organy państwowew związkuz działalnością Funduszu,w tym w
szczególności opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji.

k. opłaty KDPWi GPW.
l. kosztytłumaczenia przysięgłego dokumentówFunduszu

m. kosztywynagrodzeniafirm inwestycyjnychzaoferowanieCertyfikatówFunduszu.
n. koszty doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu.

o. koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związanych z lokatami
Funduszu, nie stanowiących wynagrodzenia Towarzystwa, ani podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie
częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.

p. kosztyfinansowaniaFunduszukapitałem obcym,w tym w szczególnościkosztówodsetek, dyskonta, prowizji
i gwarancjiod zaciągniętychprzezFunduszkredytówi pożyczekorazwyemitowanychobligacji

2) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.
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NOTA-2 NALEŻNOŚCIFUNDUSZU

2017. 06-30

Należności
Z t ulu zb
Zt

ch lokat

utu instrumentów

2016-12-31
375

371

102
268

102
269

'

ochodn ch

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów
inwes c "n ch

Z t ułud

idend

Z t ułu odsetek
Z t ulu osiadań ch nieruchomości, w t m cz nszów
Z
ułu udzieleń ch oż czek w odziale na odmio udziela' ce oż czek
Pozostałe
Z
ułu ok cia kosztów rzeź Towarz stwo

NOTA-3 ZOBOWI ZANIA FUNDUSZU

2017-06-30

Zobowi zania

2016-12-31
8823

12169

7559

11451

601
663

718

Z t tułu nab ych aktywów
Z t ulu transakc'i rz zobowi zaniu si funduszu do odku u
Z t łutu instrumentów ochodn ch
21 tulu w lat na 'ednostki uczestnictwa albo cert ikat inwest c 'ne

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów
inwest c 'n ch
Z tufu w łat dochodówfunduszu
Z t tufu w at rz chodówfunduszu
Z

tufu w emitowan

ch obli aci

Z tytułu krótkoterminowych oż czek i kred tów
Z i t'.'*w dfN>aiSaMUNBtathuożv-*ki kred tów
Z tv;ui-. gwaranc'! lub poręczeń
Z tytułu rezerw

Pozostałe składniki zobowiązań

NOTA-4 l. STRUKTURA ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH

2017. 06-30
Wartość na
Wartość na
dzień bilansowy
w walucie
dzień bilansowy
w danej walucie
sprawozdania
finansowego w
w tyś.

2016-12-31

Wartośćna
Wartość na
dzień bilansowy
w danej walucie

dzień bilansowy

w tyś.

finansowego w

s.

INGBANKSL S Kl S.A.
PLN

s.

8256
8256
8256

l. Banki/walut

8256

od 2017-01-01 do 2017-06-30
Wartość na

Wartośćna

dzieńbilansowy

w walucie

sprawozdania

dzieńbilansowy

15836
15836
15836

15836

od 2016-01-01 do 2016-12-31
Wartość na

Wartośćna

wwalucie/ dzieńbilansowy

dzieńbilansowy

wwakicie;

A^L"UaZA"S"P^"OJrE^A'iBltó^YUC'H^O'BO^ĄZAlNn"" "dan^alucie ^^^-^
finansowego w wdan^lucie ^^^ia^
finansowego w
s.

II. Średniw okresie sprawozdawczympoziom środków

6867

ieni zn ch

PLN

6867

NOTA^t III. EKWIWALENTf ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH

6867
2017-06-30
Wartość na dzień
bilansowyw walucie
sprawozdania
finansowe ów s.

8985
8985

8985

2016-12-31
Wartość na dzień
bilansowyw walucie
sprawozdania
finansowe ów

s.

. Ekwiwalent środków ieni zn ch w odziale na ich rodza'e
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2017-06-30
Wartość na
dzień bilansowy
NOTA-5 l. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO

w walucie

WARTOŚCIGODZIWEJ(*)

sprawozdania
finansowego w

Procentowy
udział w
aktywach (w

tyś.) ogółem

2016-12-31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy
w walucie

udział w

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w

tyś. ) ogółem

s.

s.

Środki ieniężne i ekwiwalent

8256

12, 33%

15836

19, 93%

Składniki lokat notowane na akt n m nku
Składniki lokat nienotowane na akt n m nku
Suma:

8256

12, 33%

15836

1993%

(*)Jakoaktywaobciążoneryzykiemwartościgodziwejwynikającymzestopy procentowejtraktujesięśrodkipieniężne,depozyty oraz
stałokuponowe i zerokuponowe dłużne instrumenty finansowe.
2017-06-30
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy

2016-12. 31
Wartość na
dzień bilansowy
Procentowy

NOTA-5 II. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO

w walucie

udział w

w walucie

PRZEPŁYWU ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH{..) (".)

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś.) ogółem

sprawozdania
finansowego w

udział w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

s.

Składniki lokat notowane na akt n m nku
Składniki lokat nienotowane na akt n m nku
Zobowi zania
Suma:

(") Jakoaktywaobciążoneryzykiem przepływówśrodkówpieniężnychwynikającymzestopyprocentowejtraktuje się
zmiennokuponowedłużne instrumenty finansoweorazinstrumenty pochodnenastopęprocentowąktórychwycenanadzieńbilansowy
jest dodatnia.

(*") Jakozobowiązania obciążone ryzykiem przepływów środkówpieniężnych wynikającym zestopy procentowej traktuje się
instrumenty pochodne na stopę procentową których wycena na dzień bilansowyjest ujemna, orazinne zobowiązania o zmiennym
oprocentowaniu.

2017-06.30
NOTA-5 III. RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO

NIEDOTRZYMANIAZOBOWIĄZAŃ
PRZEZDRUGĄSTRONĘ
TRANSAKCJI

Wartość na
dzień bilansowy
w walucie

Procentowy
udział w

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś. ) ogółem

2016-12. 31
Wartość na
Procentowy
dzień bilansowy
w walucie

udział w

sprawozdania
finansowego w

aktywach (w
tyś.) ogółem

Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem

kredytowym w przypadkugdybystrony transakcji niewypełniały
swoich obowiązków,przy czym nie uwzględniasięwartości
odziw ch dodatków ch zabez ieczeń *"*
Środki na rachunkach banków ch
Należności

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

8631

12, 89%

16207

20,40%

8256
375

12, 33%
0, 56%

15836
371

19, 93%

8256

12, 33%

15836

19, 93%

8256
8256

12. 33%
12, 33%

15836
15836

19, 93%
19, 93%

bilansowe *""

INGBANKSL S Kl SA.
Środki na rachunkach banków ch

0,47%

(*"*) Za maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym traktuje się poziom 100% wartości bilansowej brutto środków pieniężnych,
depozytów,należności,dłużnych instrumentówfinansowychi niewystandaryzowanychinstrumentówpochodnychktórychwycenana
dzieńbilansowyjest dodatniaoraztransakcji typu buy-sell-back.

(""*) Zaznaczącąkoncentrację ryzyka kredytowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w/u danego emitenta w aktywach ogółem.
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2017-06-30
Wartość na

NOTA-5IV. RYZYKOWALUTOWE(**"")

dzień
bilansowy
w walucie
składnika w

tyś.

2016-12-31

Wartość na
dzień
bilansowy w

Procentowy
udział w

aktywach

walucie

sprawozdania

(w tyś.)

finansowego

ogółem

w

Przypadki znaczącejkoncentracji ryzyka
walutowego w poszczególnych kategoriach lokat

-

w odziale na kate orie bilansowe ******
Suma:

-

w walucie
składnika w

tyś.

s.

-

Wartość na
dzień
bilansowy w

Wartość na
dzień
bilansowy

-

walucie
sprawozdania

udział w
aktywach

(w tyś.)

finansowego
w

ogółem

s.

-

...

Procentowy

.

.

(******) Za znaczącą koncentrację ryzyka walutowego traktuje się poziom 10% udziału lokat w danej walucie w aktywach ogółem.
Ryzyko inwestora

Składniki lokat Funduszusą narażonena ryzyko konkurencji, zmian technologicznychi innychzmian mogących niekorzystniewpłynąć
na wyniki Funduszu.Dodatkowospółki portfelowe mogą potrzebowaćdokapitalizowaniaw celu wzrostu i osiągnięciapozycji
konkurencyjnej na rynku. Kapitał taki może nie być oferowanyna atrakcyjnychwarunkach.
Ryzyko płynności

Składniki lokat Funduszuzawierająlokaty nieplynne, nienotowanena aktywnym rynku. Zewzględuna to, powstaje ryzyko, że Fundusz
może niezrealizowaćcelu Inwestycyjnegopoprzezsprzedażlub inne upłynnienie składników lokat po ich bieżącejwartości.
Dodatkowo,składniki któresą uznawaneza łatwo zbywalne,ze względuna wysoki udział posiadanyprzez Fundusz, mogąnie być
zbywalne bezwystarczającegopopytu albo sprzedażw znacznymstopniu będziewpływać na cenę.Zewzględunato Funduszmoże
zrealizowaćstratę na niektórych lub wszystkich inwestycjach.

Zewzględuna powyższe, informacje zawartew SprawozdaniuFinansowymnie powinny być traktowanejako obietnicalub zapewnienie
dotycząceprzyszłych wynikówFunduszu. Danezaprezentowanew SprawozdaniuFinansowymnie mogąstanowićo wartości, która
będziezrealizowanaw przyszłości, pomimo najlepszych intencji zastosowanychdo założeń przyjętych przezZarząddo wyceny
składników lokat.

2017-06-30
NOTA-6
INSTRUMENTY
POCHODNE

Rodzaj

Cel

zajętej

instrumentu

otwarcia

pozycji

pochodnego

pozycji

Typ

Wartość
otwartej
pozycji

Wartość
przyszłych

Terminy
przyszłych

strumieni

strumieni

Kwota
będąca
podstawą
przyszłych

pieniężnych pieniężnych

atności

Termin

zapadalności

Termin

<i5EE> i=^.
instrumentu
ochodne o

pochodnego

2016.12.31
NOTA-6
INSTRUMENT/
POCHODNE

Wartość
instrumentu otwarcia otwartej
pozycji
pochodnego pozycji
Rodzą]

Typ

zajętej
pozycji

Cel

Wartość
przyszłych
strumieni

Kwota

Terminy

będąca

przyszłych
strumieni

podstawą

pieniężnych pieniężnych

NOTA-7TRANSAKCJEPRZYZOBOWIĄZANIUSIĘFUNDUSZULUB DRUGIEJ
STRONY DO ODKUPU

przyszłych
atności

2017-06-30

Termin
zapadalności

Termin

wykonania
(wygaśnięcia) instrumentu
instrumentu
pochodnego
ochodne o

2016. 12-31

l. Transakc'e rz zobowi zaniu si dru ie'stron do odku u, wt m:

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i
zk
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i
zk
II. Transakc'e

rz zobowi zaniu si funduszu do odkupu, w

m:

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

zk

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i
zk
III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie
rżę isówroz orz dzenia o

oż czkach papierów wartością

ch

IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w
t bie rżę isówroz orz dzenia o oż czkach papierówwartościo ch
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2017-06-30
NOTA-8 l.

ZACIĄGNIĘTE l
WYKORZYSTANE
PRZEZ FUNDUSZ
KREDYTY l
POŻYCZKI

Siedziba
spółki

chwili zaciągnięcia

Kwota
kredytu/pożyczki w
chwili zaciągnięcia

w walucie

w walucie

Kwota
kredytu/pożyczki w
sprawozdania

Procentowy
Waluta

kredytu/pożyczki

udział w

aktywach
ogółem

Kwota
kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

Kwota
kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczki

Waluta

Warunki
oprocentowania

Termin

Waluta

Warunki
oprocentowania

Termin

spłaty

Zabezpieczenia

PIENI ŻNE

2016-12-31

NOTA-8l.
ZACIĄGNIĘTE l
WYKORZYSTANE
PRZEZ FUNDUSZ

KREDYT/ l
POŻYCZKI
PIENI ŻNE

Siedziba
spółki

Kwota
kredytu/pożyczki w
chwili zaciągnięcia

Kwota
kredytu/pożyczki w
chwili zaciągnięcia

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczki

Procentowy
Waluta

udział w

aktywach
ogółem

Kwota
kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

Kwota
kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

w walucie

w walucie

sprawozdania

kredytu/pożyczki

spłaty

Zabezpieczenia

2017-C

NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI
PIENIĘŻNE
SYNGAZ S.A.

Kwota pożyczki
w chwili
Siedzibaspółki
Polska

udzielenia w
walucie
s rawozdania

Kwota pożyczki
w chwili
udzielenia w
walucie
oż czki

Waluta

Procentowy
udział w

aktywach
ogółem
0,46%

300 PLN

300

Warunki
oprocentowania
10%

Termin spłaty

Zabezpieczenia

2017-10-07 -

201L 2-31

NOTA-8 II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI
PIENIĘŻNE

Siedziba spółki

Kwota pożyczki
w chwili

Kwota pożyczki
w chwili

udzielenia w
walucie
s rawozdania

udzielenia w
walucie

oż czki

Waluta

Procentowy
udział w

aktywach
ogółem

Warunki
oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia
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2016-12-31

2017-06-30
Wartość na dzień

Wartość na dzień

NOTA-9 l. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

bilansowyw danejwalucie
w tyś.

finansowe ów

PLN
3 Transakce rz zobowi zaniu si dru ie' stron do odku u
n m nku, w t m:
4 Składniki lokat notowane na ak

PLN
- dłużne a ie wartościowe
5 Składniki lokat nienotowane na akt

n m

- dłużne

a ie

sprawozdania
finansowe ów s.

371

11 263
11263

12649

12649
12649

46741

46741
46741

50601

50601
50601

158
8154

8823
669
8154

375

11 263

nku, w t m:

PLN

w tyś.

Wartość na dzień
bilansowyw walucie
79457
15836
1583G
371
371

8256

PLN
2 Należności

s.

66942
8256
8256
375
375

l. Ak a
1 Środki ieni żne i ich ekwiwalent

bilansowy w walucie
sprawozdania

Wartość na dzień
bilansowy w danej walucie

15836

wartościowe

6 Nieruchomości

7) Pozostałe aktywa
II. Zobowi żarna

EUR
PLN

12169
12169

12169

FIRST PRIYATE EQUITT FUNDUSZ INWESTTCYJNY ZAMKNIĘTYAKTWÓWNIEPUBLICZNYCH
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od 2017-01.01 do 2017-06-30
NOTA-9 II.
DODATNIE l
UJEMNE

RÓŻNICE
KURSOWE W
PRZEKROJU
LOKAT
FUNDUSZU

od 2016-01-01 do 2016-12-31

Ujemne

Ujemne

różnice
kursowe
zrealizowane
w walucie

różnice
kursowe
niezrealizowan
e w walucie

Dodatnie
różnice
kursowe
zrealizowane
w walucie

sprawozdani

Dodatnie
różnice
kursowe
niezrealizowan
e w walucie
sprawozdania

sprawozdani

sprawozdania

a w tyś.

w tyś.

a w tyś.

w tyś.

Dodatnie

różnice
kursowe

zrealizowane
w walucie

od 2016-01-01 do 2016-06-30

Dodatnie

Dodatnie

różnice

różnice

Ujemne

Ujemne

różnice
kursowe
zrealizowane
w walucie

sprawozdani

różnice
kursowe
niezrealizowan
e w walucie
sprawozdania

kursowe
zrealizowane
w walucie

sprawozdani

Dodatnie
różnice
kursowe
niezrealizowan
e w walucie
sprawozdania

a w tyś.

w tyś.

a w tyś.

w tyś.

a w tyś.

sprawozdani

Ujemne
różnice

kursowe
kursowe
niezrealizowań zrealizowane
e w walucie
w walucie
sprawozdania
sprawozdani
w tyś.
a w tyś.

Ujemne
różnice
kursowe
niezrealizowan
e w walucie
sprawozdania
w tyś.

Akce

Warranty
subsk c 'ne
Prawa do akc i
Prawa oboru
Kwit de oz owe
List zastawne

Dłużne papiery
wartościowe

Instrumenty
ochodne

Udziały w
spółkach z
ograniczoną

296

360

299

odpowiedzialność
l

Jednostki
uczestnictwa

Certyfikaty
inwest c 'ne

Tytuły
uczestnictwa

emitowane przez
instytucje

wspólnego
inwestowania

mającesiedzibę
za

rani

Wierz elności

Weksle
De oz

Walut
Nieruchomości
Statki morskie

FIRSTPRIYATEEOUITCFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘTfAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH
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NOTA-10l. ZREALIZOWANYl NIEZREALIZOWANYZYSK(STRATA) Z
TYTUŁU LOKAT

Od 2017-01-01 do 2017-06-30
Wzrost(spadek)
Wartość
niezrealizowanego
zrealizowanego
zysku z wyceny
zysku (straty) ze
zb cia lokat w

Składniki lokat notowane na ak

n m

Akce
Składniki lokat nienotowane na ak

n m r nku

Akce
Wierz

akt

s.

óww

-10
-10
-5392
15

nku

s.

Od 2016-01-01 do 2016-12-31
War ść
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zrealizowanego
zysku z wyceny
zysku (straty) ze
ia lokat w tyś.

-1 257
-1 257
9384
2653

elności

Udział w s ółkachzo
Nieruchomości
Pozostałe
Suma:

raniczon

od owiedzialnośd

8127

-5402

óww

s.

zb cia lokat w

s.

a

óww s.

-589
-589
-6424
1 ISO
-7113

-333
-333
-12494
-16 527
13037

-589
-589
-461

-461

-9004

-461

-1 392
-1 392
-8256
-9411
-1409
2564

-7013

-12 827

-1050

-9648

od 201701-01 do 2017 06-30
Wartość w okresie
s rawozdawcz mw s.

NOTA-10 II. WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

a

od 2016-01-01 do 2016.06-30
Wzrost (spadek)
niezrealizowanego
zrealizowanego
zysku z wyceny
zysku (straty) ze

Wartość

od 2016-01-01 do 2016-12-31
Wartość w okresie
s rawozdawcz mw

s.

od 2016-01-01 do 2016. 06-30
Wartość w okresie
s rawozdawcz mw

l.

łacone rz chód z lokat
D idend i inne udzia w z skach
Prz chód odsetkowe
Prz chód zwi zane z osiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kurso ch
Pozostałe
II. W łacon zrealizowan z skzezb cia lokat
Suma:

Wartośćw
"^sie"

sprawozdawczym

w dniu

Z^IA ---^-- ^^

a^^h "g^
dniu

wypłaty

Wpływ

..^s^:^.
Sy -Ę?w'=°'m 'S' S s?l ^ '""s""" ^' 3; ^ .s:

udziatw w^w
Udziatw ^^
w^w w^w
Tay"

aktywach

od 2016-01-01 do 2016-06-30

od 2016-01-01 do 2016-12-31

od 2017-01-01 do 2017-06-30
NOTA-10111.
WYPŁACONE
PRZYCHODY

^rtosć

Wartośćw
'"kresie^

Udziały ^^ w^w _^^

_

netto w ^^
wartość ",".
'"":.
w^^
aktynach a^a^n

Wartość w

._". okresie
UKITOIB_..._

°~^"°.*:"

netto w

wartość

l. Przychody
ze zbycia lokat
funduszu

aktywów
nie ubliczn ch

FIRSTPRIYATEEQUITYFUNDUSZINWESTfCYJNYZAMKNIĘTl'AKTlWÓWNIEPUBLICZNYCH

.

23'

NOTA-111. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

od 2017-01-01 do
2017-06-30
Wartość w okresie

od 2016-01-01 do
2016-12-31
Wartość w okresie

sprawozdawczym

sprawozdawczym
w

od 2016-01-01 do
2016. 06-30
Wartość w okresie
sprawozdawczym
w

s.

s.

W na rodzenie dla Towarz stwa
W na rodzenie dla odmiotów rowadz c ch d st buc'
O lat

dla de oz iariusza

O łat zwi zane z rowadzeniem re'estru akt ów
O łat za zezwolenia oraz re'estrac 'ne
Uslu i w zakresie rachunkowości
Ushj i w zakresie żarz dzania akt ami funduszu
Uslu i

rawne

Uslu i w dawnicze. w t m oli raficzne
Koszt odsetkowe
Koszt zwi zane z osiadaniem nieruchomości
Uemne saldo różnic kursów ch
Pozostałe
W t m ozostale składniki kosztów

od 2017-01-01 do
2017-06-30
Wartość w okresie

sprawozdawczym

NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

w

w

s.

980

z tyułu
na rodzeraa stałe .
z tytułu w
żenią za w niki żarz dzania
Suma:

NOTA-11 III.KOSZFTFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH

ZWIĄZANEBEZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI

od 2016-01-01 do
2016-12-31
Wartość w okresie
sprawozdawczym

od 2016-01-01 do
2016-06-30
Wartość w okresie

sprawozdawczym
w

s.

s.

2870

1551

2870

1551

od 2017-01-01 do
2017-06-30

od 2016-01-01 do
2016-12-31

od 2016-01-01 do
2016-06-30

Wartość w okresie

Wartość w okresie

Wartość w okresie

sprawozdawczym

sprawozdawczym

sprawozdawczym

FIRST PRIYATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTCAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH
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INFORMACJADODATKOWA

1)

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOFTCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH,

UJĘPł'CH W

SPRAWOZDANIUFINANSOWYMZA BIEŻĄCYOKRESSPRAWOZDAWCZY

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu
finansowym za bieżącyokres sprawozdawczy.

2)

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, A
NIEUWZGLĘDNIONYCH
W SPRAWOZDANIUFINANSOWYM

W dniu 7 lipca 2017 roku Fundusz udzielił pożyczki spółce Syngaz S.A. w kwocie 190 tyś. zł., oraz 60 tyś. w dniu 10
sierpnia 2017 roku.

3)

ZESTAWIENIEORAZ OBJAŚNIENIERÓŻNIC,POMIĘDZYDANYMI UJAWNIONYMIW SPRAWOZDANIU
FINANSOWYMl W PORÓWNYWALNYCHDANYCH FINANSOWYCHA UPRZEDNIOSPORZĄDZONYMI l
OPUBLIKOWANYMISPRAWOZDANIAMIFINANSOWYMI

Nie dotyczy.

4)

DOKONANE KOREłCTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓWFINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄl FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ
ORAZ WYNIK Z OPERACJI l RENTOWNOŚĆFUNDUSZU.

a)

W okresie sprawozdawczym nie dokonano korekty wyceny aktywównetto na certyfikat inwestycyjny.

b)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto
na certyfikat inwestycyjny Funduszu.

c)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez
Fundusz.

5)

KONTYNUACJADZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej
się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień
sprawozdawczy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły przestanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o
funduszach inwestycyjnych.

FIRST PRIYATE EOUIPl' FUNDUSZ INWEST/CYJNY ZAMKNIĘTAAKTiWÓWNIEPUBLICZNYCH
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6)

INNE INFORMACJE NIŻWSKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM. KTÓREMOGŁYBY W ISTOTNY

SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU 2 OPERACJI
FUNDUSZU l ICH ZMIAN.

Wycena certyfikatów Funduszu sporządzana jest na podstawie wyceny poszczególnych składników aktywów
dokonywanej przez niezależną firmę dokonującą wycen. Proces wyceny nadzorowany jest przez depozytariusza.

Certyfikaty Funduszu są dopuszczonedo obrotu publicznego i notowane są na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Giełdowy kurs certyfikatów Fundusz uzależniony
jest od podaży i popytu zgłaszanego przez inwestorów. Płynność tego instrumentu, podobnie jak większości
notowanych na GPWcertyflkatówfunduszy inwestycyjnych, jest niska, co wpływa na widocznew giełdowym kursie
dyskonto w stosunku do wyceny Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (WANCI). Dodatkowym

czynnikiem zwiększającym dyskonto kursu certyfikatów First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych jest
specyfika Funduszu związana z jego strategią inwestycyjną. First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych jest
funduszemtypu privateequity, cooznacza,żejego inwestycjeportfelowecharakteryzująsięniskąpłynnością. Z tego
też względuw statucie Funduszu nie przewidziano regularnych umorzeń certyfikatów, a ich termin uzależniono od
terminów dezinwestycji. Funduszu dokonał wykupóww grudniu 2010 r., w czerwcu 2011 r" w marcu, czerwcu,
wrześniu 2014 r, w grudniu 2015, oraz w marcu, czerwcu, grudniu 2016 r., marcu i czerwcu 2017 r.. Wysokość
środków pieniężnych przeznaczanych na wykup oraz terminy wykupów mają wpływ na kształtowanie się kursu
certyfikatów Funduszu oraz na kształtowanie się rozbieżności między kursem certyfikatów Funduszu na GPW, a
wycenąWANCI.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017r.

^źW^^L^rli^
Wiceprezes Zarządu

?.

A

L^ t

PiotrWłudarczyk
Yistra Fund Sen/ices Poland Sp. z o. o. S. K.A.
Członek Zarządu YISTRA Fund Seroices Poland Sp. z o. o.
Podmiot, któremu powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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Katowice, 30 sierpnia 2017 r.

OŚWIADCZENIEDEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. l pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 gmdnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy

inwestycyjnych - WG Bank ŚląskiS.A.jako Depozytariusz dla First Private Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (zwanego dalej Funduszem)
oświadcza,że dane dotyczące stanówaktywów,w tym w szczególnościaktywówzapisanych
na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych
aktywów przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres
od l stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., sporządzonego 30 sierpnia 2017 r.,
sązgodneze stanem faktycznym.

Mdna>r-2arzqdzanie

DYREITOR
Centrum Wsparcia

jocesami

}\^

Klientów S^ tegicznych

Sławomir TFapszo
Krzyszt

usiewicz

ING BANK ŚLĄSKISpółka Akcyjna
Centrum WsparciaKUeiitćw Stratęlicznycli

N1P 634-013-54-75
KRS 5459

ul. 1'ulawika 2. 02-566 Warszawa

Sąd Rejonowy v, K. atowicacli

Kapitał i-aUadony 130 100 000.00 zł
Kapitał upiacoin 130 l 00 000, 00 zł

Warszawa, 30 sierpnia 2017 roku

OŚWIADCZENIEZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 roku, póz. 1047, z
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, póz.1859) Zarząd Origin Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia półroczne sprawozdanie finansowe First Private Equity Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz), sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 r., które
obejmuje:
1.

Wprowadzeniedo sprawozdaniafinansowego,

2.

Zestawienie lokat Funduszu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wykazujące lokaty w wysokości

58311 tyś. zł,
3.

Bilans Funduszu sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. wykazujący aktywa netto i kapitały w wysokości

58 119 tyś. zł,
4.

Rachunek wyniku z operacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wykazujący
dodatni wynik z operacji w kwocie 2 183 tyś. zł,

5.

Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
wykazujące zmniejszenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 9 169 tyś. zł,

6.

Rachunek przepływów pieniężnych Funduszu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7 580 tyś. zł,

7.

Noty objaśniające,

8.

Informacjędodatkową.

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. półroczne sprawozdanie
finansowe oraz dane porównywalne zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Funduszu za pierwsze półroczne
2017 r. zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansowąoraz osiągniętywynik z operacji Funduszu. Sprawozdanie z
działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Funduszu w pierwszym półroczu 2017 r., w tym
opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu
za pierwsze półroczne 2017 r.

został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci

dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu spełnili warunki konieczne do wydania
bezstronnej i niezależnej opinii z przeglądu, zgodniez właściwymi przepisami prawa polskiego.

Krzysz

Matula
'A.

P ezes Zarządu

(^Lt- A/^

rezes Zarządu

FIRSTPRIYATEEOUITfFUNDUSZINWESTYCYJNYZAMKNIĘTYAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCH

Sprawozdanie z działalności First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30
czerwca 2017 r. oraz zasad sporządzeniapółrocznego sprawozdaniafinansowego
l.

Podstawowe dane o Funduszu
First Private Equity Fundusz Inwestycyiny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz) działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. póz. 1896 ze zm.
dalej: Ustawa). Organem Funduszu jest Ongin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:

Towarzystwo). Funduszzostał wpisanydo Rejestru FunduszyInwestycyjnych prowadzonegoprzezSąd Okręgowyw Warszawie,
VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 327 w dniu 11 października 2007 r. Fundusz rozpoczął działalność dnia 17
października 2007 r. Czas trwania funduszu Jest nieograniczony.

2.

PolitykaRachunkowościFunduszu
.

Podstawowezasadyewidencji

O

Ewidencja oraz wycena aktywów i pasywów Funduszu prowadzona Jest w oparciu o obowiązujące
ustawy i rozporządzenia a w szczególności:

.

a)

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. 2016, póz. 1047 z póżn. zm.)

b)

Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, póz. 1859).

O

Księgi prowadzone są w języku i walucie polskiej, chyba że co innego określa Statut Funduszu.

O

W dniu wyceny aktywa wycenia się a zobowiązania ustala się według stanów aktywów, zobowiązań,
kursów, cen i wartości z dnia wyceny. Statut Funduszu określa godzinę, na którą pobiera się ostatnie
dostępne kursy w dniu wyceny.

Ujęcie w księgach
O

Nabyte papiery wartościowe i nabyte jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach w cenie nabycia.

O

Nabyte papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa ujmuje się w księgach na podstawie
potwierdzenia zawarcia transakcji wystawionego przez kontrpartnera, w dacie zawarcia umowy, z
wyjątkiem nieterminowego otrzymania potwierdzenia przez Księgowość i Depozytariusza.

O

W przypadku zgodności dokumentów transakcja księgowana jest zgodnie z warunkami określonymi w
punktach powyższych, przy czym decyduje data i godzina otrzymania kompletu prawidłowo
wystawionych dokumentów (potwierdzenie zawarcia transakcji oraz zlecenie wystawione przez

Towarzystwo, o ile Towarzystwo, zgodnie z ustaleniami dostarcza zlecenia dla określonego typu
transakcji).

.

O

Pozostałe zapisy w księgach z dowodów księgowych ujmowane są niezwłocznie po uzyskaniu, chyba
że zasady wyceny poszczególnych typów instrumentów finansowych określają moment ujęcia
zdarzenia inaczej.

O

W przypadku, gdy jednego dnia wprowadzone zostają do ksiąg transakcje zbycia i nabycia danego
składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika.

O

Dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach obcych ujmuje się w księgach w walucie, w
której są notowane na rynku głównym oraz przelicza się na walutę, w której wyceniane są aktywa,
według ostatniego dostępnego kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia wyceny. Do celów ujęcia
transakcji w księgach stosowanyJestśredni kurs NBP ogłaszany przez NBP.

Zasadywyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku:
O

Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, jeżeli Dzień Wyceny jest zwykłym
dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego dostępnego w

momencie dokonywaniawyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w DniuWyceny.
O

Jeżeli w Dniu Wyceny na aktywnym rynku (głównym) organizowana Jest sesja fixingowa, to do wyceny
składnika lokat Fundusz korzysta z kursu ostatniego fixingu w danym dniu.

§

W przypadku składników lokat będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku,
wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodnie z zapisami Statutu.
W przypadku, gdy przez badany miesiąc kalendarzowy na aktywnym rynku nie był dostępny kurs
transakcyjny (lub fixingowy) lub niedostępna była regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaży, to
uznaje się, że dla danego składnika lokat dany rynek przestał być aktywny, oraz w przypadku dłużnych
papierów wartościowych zaczyna stosować się zasady jak dla papierów wartościowych nienotowanych
na aktywnym rynku, a za cenę nabycia przyjmuje się wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych, tj.
ostatnią cenę rynkową tego papieru.
o

Wyceny instrumentów pochodnych dokonuje się jedynie na kontach finansowych. W przypadku
wystawienia potwierdzenia zawarcia transakcji przez Dom Maklerski z ceną zamknięcia, różnica
pomiędzy ceną ustaloną na godzinę 23:00 czasu polskiego a ceną zamknięcia weryfikowana jest przez
Księgowego Funduszu oraz księgowana jest poprzez Notę Uznaniową na kontach finansowych.

Zasady wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
O

Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym

a)

Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym wycenia się w oparciu o
wartość godziwą składnika lokat, wyznaczoną w skorygowanej cenie nabycia wyliczonej przy
użyciu funkcji XNPV, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
obliczonej przy wykorzystaniu funkcji XIRR, narzędzi dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym
MS Excel; Skutek korekty ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy zwrotu zalicza
się do przychodów/kosztów odsetkowych.

b)

O

Odsetki od depozytów, obligacji oraz innych dłużnych papierów wartościowych, sald
dodatnich na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach memoriałowa, proporcjonalnie do
częstotliwościdokonywaniawyceny aktywówfunduszu.

Pozostałe lokaty nienotowane na aktywnym rynku
a)

Dłużne papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym wycenia się wg
wartości godziwej.

b)

Akcje i udziały nienotowane na rynku aktywnym wycenia się według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaję się
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 pochodząz 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 szczególnościo podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
c)

Modele i metody wyceny składników, o których mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z
Depozytariuszem. Za powszechnie uznane metody estymacji przyjmuje się m. in:
ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika lokat ustalone
pomiędzyniezależnymi od siebie i nie powiązanymize sobą stronami;

metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz
metodę porównywalnychtransakcji;
metody dochodowe,
pieniężnych;

a

szczególności

metodę

zdyskontowanych

przepływów

metody księgowe, a w szczególności metodę skorygowanej wartości aktywów netto.
Pożyczki udzielone
a)

Pożyczki udzielone są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (efektywnej stopy
procentowej oszacowanej na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych). Przychody z
odsetek obejmują naliczone odsetki wyliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Preliminarz przepływów pieniężnych i kalkulacja efektywnej stopy procentowej dla każdej
pożyczki podlega uzgodnieniuz Depozytariuszem.

^

b)

c)

d)

O

Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można
w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości (np.
poprawa oceny kredytowej dłużnika), to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu odwraca się.
Odwrócenie nie może spowodować zwiększenia wartości bilansowej składnika aktywów
finansowych ponad kwotę, która stanowiłaby skorygowaną cenę nabycia tego składnika na
dzień odwrócenia w sytuacji, gdyby ujęcie utraty wartości w ogóle nie miało miejsca.

Instrumenty pochodne.
a)

O

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników
aktywów finansowych ustala się w przypadku udzielonych pożyczek jako różnicę między
wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do
odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy
procentowej, którą Fundusz stosował dotychczas, wyceniając udzieloną pożyczkę.
Odpisy aktualizacyjne ustala się w wysokości:
-25% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty
przekraczającego30 dni, a nieprzekraczającego60 dni,
- 50% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty
przekraczającego 60 dni, a nieprzekraczającego 90 dni,
- 100% wartości różnicy, o której mowa powyżej w przypadku opóźnienia spłaty
przekraczającego 90 dni.

Jeśli nie ma możliwości uzyskiwania kursów z rynków aktywnych, wykorzystywane będą
powszechnie stosowane metody estymacji, przy czym są to modele: kontrakty terminowe:
model zdyskontowanych przepływów pieniężnych; opcje: model Blacka-Scholesa; transakcje
wymiany walut lub stóp procentowych: model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W
przypadku, gdy ze względu na charakter instrumentu pochodnego nie będzie możliwe
zastosowanie żadnego z powyższych modeli, instrument pochodny będzie wyceniany
zgodnie z kwotowaniem jego wartości podanym przez serwis Bloomberg (fair value).
Zastosowanie serwisu Bloomberg uzgadniane jest z Depozytariuszem. Modele wyceny
przygotowywane są przez Towarzystwo i uzgadniane z Depozytariuszem.

Depozyty
W przypadku depozytów - ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

O

Waluty nie będące depozytami
W przypadku walut nie będących depozytami - ich wartość wyznacza się po przeliczeniu według
ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego na Dzień Wyceny dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Koszty funduszu obejmują w szczególności:

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Koszty zarządzania funduszem przez Towarzystwo, określone Statutem Funduszu.
Koszty wynagrodzenia Depozytariusza.
Koszty prowadzenia księgowości Funduszu.
Koszty wynagrodzenia likwidatora.
Koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.
Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z aktywami bądź
zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: opłaty i prowizje maklerskie, opłaty i prowizje
bankowe, prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych, w tym opłaty
transakcyjne;
Koszty opłat sądowych.
Koszty taksy notarialnej.
Koszty dokonywania ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i Statutu.
Podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, w tym w
szczególności opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji.

o

opłaty KDPWi GPW.

o
o
o
o

koszty tłumaczenia przysięgłego dokumentów Funduszu.
koszty wynagrodzenia firm inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu.
koszty doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu.
koszty doradztwa prawnego, finansowego, środowiskowego lub branżowego związanych z lokatami

o

zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.
koszty finansowania Funduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności kosztów odsetek, dyskonta,
prowizji i gwarancji od zaciągniętych przez Fundusz kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Funduszu, nie stanowiącychwynagrodzeniaTowarzystwa, ani podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło

Zmiany stosowanych Zasad Rachunkowości
o

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

3.

Cel inwestycyjny Funduszu
Celem Inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzroshj wartości lokat Funduszu dokonywanych
w papierywartościowei inneprawamajątków,przyczym Funduszniegwarantujeosiągnięciacelu inwestycyjnego.W celu realizacji
celu inwestycyjnego Fundusz lokuje aktywa w:

.

akcje i obligaqe spółek akcyinych i spółek komandytDwo-akcyinych oraz udziały i obligaqe spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością,
wierzytelności,
waluty,

wystandaryzowaneinsfrumentypochodne,którychcenazależybezpośredniolubpośrednioodcenyrynkowejwalutobcych, lub
których bazę stanową uznane indeksy,

papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, państwa
należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej
jedno z państwnależącychdo OECD,
Insbrjmentyrynku pieniężnego,

jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy Inwestycyjnych lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez
Instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą,

depozytyw bankachkrajowych,bankachzagranicznychlubw instytucjachkredytowych.
Fundusz może również zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych,
dokonywać emisji obligacji oraz udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń lub gwarancji.
Przy lokowaniu aktywów w sposób opisany powyżej, stosuje się ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie i Stahjcie
Funduszu.

4.

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym,w szczególnościopis czynnikówi zdarzeń,w tym o nietypowym charakterze, mającychznaczącywpływ na
działalność Funduszui osiągnięteprzezniegozyski lub poniesionestratyw okresiesprawozdawczym,a takżeomówienie
perspektyw w rozwoju działalności Funduszu
Na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 1. 218, 55 zł., co oznacza wzrost o
3, 35% w porównaniu z wartością na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wzrostwartościaktywównetto na certyfikatinwestycyjnyFunduszujest w dużej mierze efektem wzroshj wycenyspółki CB SA o
44% w porównaniu do 31 grudnia 2016. Wzrost wyceny CB S.A. wynika z poprawy wyników finansowych spółki, lepszych
oczekiwanych wyników w kolejnych latach Grupy Kapitałowej CB SA a także z ożywienia w branży materiałów budowlanych oraz
wzrostowi mnożników do wyceny porównawczej.

Największyspadek wartości na 30.06.2017 r. w porównaniu do 31. 12.2016 r. odnotowano w spółce Syngaz SA. ("Syngaz").
Spadek wyceny tej spółki o 49% od początku bieżącego roku wynika ze wzrostu ryzyka działalności spółki oraz realizacji prognoz
powodującprzyjęciewyższejstopy dyskontowej przezpodmiotwyceniającyaktywa Funduszu. Niemniej spółka ta prowadzidalsze
badaniai testyniezbędnedo rozpoczęciadziałalności komercyjnej.
Znaczącyspadekwartościwystąpił równieżw spółce VoxelSA. Cenajednej akcjiVoxelSA w dniu 30.06.2017była niższao 10%
niż na początku31. 12.2016 r.

Działania związanez przygotowaniemaktywówFunduszudo procesu dezinwestycji
Fundusz w celu przygotowania spółki Syngaz do procesu dezinwestyqi w dniu 31 marca 2017 r. zawarł z Syngaz umowę
zabezpieczonej pożyczki w kwocie 300 tyś. zł ("Pożyczka 1") o czym infbnnowatw raporcie bieżącym nr 15/2017. Pożyczka 1
oprocentowana Jest wg stopy procentowej w wysokości 10% w skali roku, a termin jej spłaty przypada na 6 miesięcy po dacie

wypłaty pożyczki. Ponadto, Fundusz w dniu 28 czerwca 2017 r. zawarł umowęzabezpieczonej pożyczki spółce Syngaz SA w
kwode do 700 tyś. zł ("Pożyczka 2"), o czym informował w raporcie bieżącym nr 25/2017. Wg postanowień umowy Pożyczki 2,
kwota wypłacana jest w transzach, z których pierwsza w kwocie 190 tyś. zł została wypłacona w ciągu 5 dniu roboczych od dnia
zawarcia umowy Pożyczki 2, a kolejne h-ansze są wypłacane po podjęciu decyzji przez Komitet Inwestycyjny Funduszu. Na dzień

sporządzenia sprawozdania z działalności Funduszu łączna wypłacona kwota Pożyczki 2 wynosi 250 tyś. zł. Pożyczka 2
oprocentowana jest wg stopy procentowej w wysokości 10% w skali roku. Całkowita spłata Pożyczki 2 nastąpi nie później niż 30
czerwca 2018, a każda z transzy Pożyczki 2 zostanie spłacona do dnia przypadającego na 6 miesięcy od uznania rachunku
bankowego Syngaz SA kwotą poszczególnej transzy Pożyczki 2.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Fundusz zawiązał rezerwę w kwocie 157 tyś. EUR na szacowane koszty przygotowania spółki
WindfannHoldingLimited("Windfarm")doprocesudezinwestycjiobejmującegolikwidacjęlubsprzedażspółki Windfarm.
Działania związane z procesem dezyinwesfycji aktywów Funduszu

W dniu 23 marca 2017 r. Funduszzawarł porozumieniedo umowy restrukturyzacji z dnia 23 września2016 r. z GwarantGrupa
Kapitatowa SA, Andoria-Mot Sp. z o. o., Kuźnia Jawor S.A. opisane szczegółowo w raporcie bieżącym Funduszu 12/2017
opublikowanym w dniu 23 marca 2017 r. na stronie intemetowej OriginTFI S.A., na mocy którego Funduszzbył na rzec Gwarant
Grupa KapitatowaSA. posiadane udziały w Andoria-MotSp. z o.o. za cenę 8.500.000,00 zł, a na Funduszzostało przeniesione
4,9% dodatkowych akcji Kuźni Jawor SA, Została również zwiększona cena opqi put na akcje Kuźni Jawor SA o kwotę
1.500.000,00 zł, a także zostały przeniesione zabezpieczenia opcji put na udziały Andoria-Mot Sp. z o.o. wynikające z umowy
restrukturyzacji z dnia 23 września 2016 r. na wierzytelność wynikającąz opcji put na akcje Kuźnia Jawor S.A. Jednocześnie
Funduszwykonał opcjęputnaakcjeKuźniJaworS.A. (łącznie z akcjamiprzeniesionymi).

'^

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Fundusz wyraził zgodę na zbycie przez Gwarant Grupa Kaptetowa SA nieruchomości potożonej w
Rybniku przy ul. Chrobrego, działka 5436/145 o numerze księgi wieczystej GL1Y/00114099/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Rybniku ("Niemchomość") na rzecz spółki Huta Matapanew Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejesbzi Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 733 ("HM"). Zgoda ta została udzielona m. in. pod warunkiem,
złożenia przez Hutę Matapanew Sp. z o.o. oświadczeń i zapewnień ztożonych przez Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. w umowie
reorganizacji z dnia 23 września 2016 r. w odniesieniu do Nieruchomości w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży
Nieruchomości, a także pod warunkiem ponoszenia przez Hutę Matepanew Sp. z o.o. odpowiedzialności za ztożone oświadczenia i
zapewnieniadotycząceNiemchomośd.
Nieruchomośćstanowijeden z przedmiotówzabezpieczeniawierzytelnościz tyt. wykonaniaopcji put na akcje KuźniJaworS.A.
W kolejnych kwartałach Fundusz będzie nadal prowadził działania zmierzające do upłynnienia sktedników aktywów Funduszu i
przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu celem ich umorzenia.

5.

Aktualnai przewidywanasytuacjafinansowa
Zdolność Funduszu do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań nie jest zagrożona. Fundusz prowadzi procesy dezinwestycji,
a środki pozyskane z dezinwestycji zgodnie ze statutem przeznacza na wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Na przyszłą
sytuację Funduszu największy wpływ będzie miato kształtowanie się sybjaqi na krajowym rynku kapitatowym i na rynkach
zagranicznych, w szczególności na rynku fuzji i przejęć oraz na giełdzie papierów wartościowych.

6.

Nabycie certyfikatów własnych, cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem jaką część kapitału
wpłaconego reprezentująi ceny nabyciaoraz cenie sprzedażyw przypadku ich zbycia
Funduszdokonał wykupu i umorzenia 3 169certyfikatówinwestycyjnych Funduszu w dniu 31 marca 2017roku.
Zmiana kapitału wpłaconego; O tyś. zł
Zmiana kapitału wypłaconego: 3 793 tyś. zł.
Funduszdokonał wykupu i umoizenia6 203certyfikatówinwestycyjnych Funduszu w dniu 30 czerwca2017 roku.
Zmiana kapitahj wpłaconego: O tyś. zł
Zmianakapitału wypteconego: 7 559 tyś. zł.

7.

Instrumentyfinansowew zakresie:
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności
finansowej, na jakie narażony jest Fundusz
Fundusz wykorzystuje kontrakty temiinowe do zabezpieczenia zmian cen niektórych instrumentów finansowych, w tym w
szczególności walutowe kontrakty terminowe do zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursów walut oraz indeksowe
kontrakty terminowe do zabezpieczenia ryzyka systematycznego portfela.
b) przyjętych przez Fundusz celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia
istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń
Do zarządzaniaryzykiem finansowym za pomocą Instnjmentów,o których mowa w pkt a), Fundusznie stosuje rachunkowości
zabezpieczeń.

8.

Podstawoweczynnikiryzykai zagrożenianaktóreFunduszjest narażony
Funduszjest narażonyprzedewszystkim na:
.

Ryzyko Inwestycyjne, w tym na ryzyko związane z polityką inwestycyjną oraz z inwestowaniem w
poszczególne Instrumenty finansowe.
W przypadku niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Funduszu. Fundusz
może ponieść straty na inwestycjach w przedmiotowe Instrumenty. Inwestowanie w instrumenty udziak)we wiąże się z
następującymi rodzajami ryzyk:

a)

o otoczenia makroekonomiczn o: na poziom ryzyka inwestycji w instrumenty udziatowe wpływ mają czynniki
makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi makroekonomicznej, deficyt
budżetowy, handlowy i obrotów bieżących, wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp
procentDwych, kształtowanie się poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, wielkość zadłużenia krajowego,
sytuacja na rynku pracy, wielkość i kształtowanie się poziomu inflacji, wielkość i kształtowanie się poziomu cen surowców,
sytuacja geopolityczna. Osłabienie sytuacji makroekonomicznej może mieć negatywny wpływ na wyceny insfrumentów
udziabwych, będących przedmiotem lokat Funduszu. Fundusz przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokaqi w
instrumenty udziatowe bierze pod uwagę obecną i prognozowaną sytuację makroekonomiczną kraju i świata.

^

b) ryzyko branży: insbzimenty finansowe, które są przedmiotem lokat Funduszu, podlegają ryzyku branży, w której działają,
ghiwne ryzyka to: konkurencyjność, zmiany popytu na produkty oferowane przez podmioty z branży, nowe technologie.
Ryzyko branżowe Fundusz ogranicza popłzez lokowanie aktywów Funduszu w Instrumenty finansowe związane z różnymi
branżami.

c) ryzykospecyficznespółki: akqe i udziały spółek, któresąprzedmiotem lokatFunduszu,podlegająryzykuspecyficznemu
danej spółki, główne ryzyka to: jakość produktu i biznesu, skala działania i wielkość spółki, jakość zarządu, sbuktura
właścicielska, polityka dywidendowa, regulacje prawne, pizęjizystość działania, zdarzenia losowe. Ryzyko specyficzne dla
spółki ograniczane jest poprzez dywersyfikację portfela Funduszu.

d) n/zyko ptynnośd - polega na braku możliwości sprzedaży w krótkim okresie instrumentów udziatowych po cenach
odzwierciedlających ich realną wartość. Fundusz dokłada starań aby ograniczyć ryzyko płynności poprzez odpowiedni
dobór lokat, biorąc pod uwagę dzienne obroty danym Instrumentem w stosunku do zajmowanej pozycji inwestycyjnej.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczesbiictwa emitowane

przez instytuqe wspólnego inwestowaniawiążesię z ryzykiem płynności oraz z ryzykiem aktywów, w które inwestuje dana
Instytucja oraz sposobem oraz efektywnością zarządzania nimi. Fundusz stara się ograniczać to ryzyko poprzez dobór Instytucji
zbiorowego Inwestowania posiadających wysoki poziom aktywów, właściwe zasady i cele Inwestycyjne, rodzaje i kryteria
doboru lokat oraz pozytywne wyniki inwestycyjne. W przypadku lokowania środków w depozyty, Fundusz ponosi ryzyko
niewypłacalności banku lub instytucji kredytowej, której powierza się środki. Fundusz stara się ograniczać to ryzyko przez
lokowanie środków w kilku różnych bankach. Inwestycje w Insh-umenty pochodne wiążą się ze stosowaniem dźwigni
finansowej, co powoduje możliwość osiągnięda wysokich zysków, ale może też łączyć sięz poniesieniem dużych st-at w wyniku
zmian cen instrumentów bazowych. W instrumenty pochodne może być wkomponowany mechanizm kredytowy, to znaczy
Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższą niż wartość Instrumentu bazowego. Istnieje w związku z tym
możliwość poniesienia przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego. Fundusz wykorzyshjje
kontrakty terminowe do zabezpieczenia zmian cen niektórych insbiimentów finansowych, w tym w szczególności walutowe
konb-akty terminowe do zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany kursów walut oraz indeksowe kontrakty terminowe do
zabezpieczeniaryzykasystematycznegoportfela.

Należybraćpod uwagę,żerzeczywistezachowaniarynku mogąodbiegaćod przewidywańzarządzającychFunduszem.
.

Ryzykowalutowe
W przypadku, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej aktywa Funduszu są narażone
na ryzyko walutowe. Isfriieje możliwość obniżenia rentownośd lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych przy
wzroście waluty krajowej wobec waluty obcej. Ponadto, Fundusz nabywa waluty w celu zapewnienia płynności i sprawnego
zarządzania portfelem Funduszu. Fundusz stara się zabezpieczać ryzyko walutowe instnmentów finansowych
denominowanych w walucie obcej oraz posiadanych walut.

<

Ryzyko prawne i podatkowe
Stabilność regulacji prawnych jest istotna dla działalności Funduszu. Zmiany obowiązujących przepisów dotyczących w
szczególności działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zmian w systemie podatkowym mogą negatywnie
wpłynąć na opłacalność lokat Funduszu oraz zwiększyćkoszty działalności Funduszu, obniżająctym samym wyniki osiągane

przez Fundusz. Zmiany podatkowe mogą również dotyczyć uczestników Funduszu zmniejszając opłacalność inwestycji w
Certyfikaty. Rozwiązania podatkowe stosowane na rynkach zagranicznych niejednokrotnie są skomplikowane, co powoduje, że
istnieje ryzyko błędnej interpretacji zobowiązań podatkowych Funduszu, które mogą powstać w związku z inwestycjami
Funduszu na wyżej wymienionych rynkach. Towarzystwo dopełnia starań, aby ograniczyć ryzyko z tym związane, w
szczególności poprzez korzystanie z ushjg podmiotów zawodowo trudniących się doradztwem prawnym i podatkowym.
.

Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko możliwości poniesienia sfratw wyniku nieadekwatnychprocesówwewnętrznych, błędów ludzkich, czy błędów
systemów. W szczególności,zawodny proces lub błąd ludzki może spowodowaćbłędne lub opóźnionerozliczenietransakcji.
Błędne działanie systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych, isfriieje także ryzyko w postaci
możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdaizeń zewnętrznych, takich jak klęski żywiotowe czy ataki
terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur
wewnętrznych.
.

Ryzykobrakuwpływu uczestnikówna zarządzanieFunduszem
Zgodnie z Ustawą Fundusz jest tworzony, zarządzany i reprezentowany wobec osób trzecich przez Towarzystwo. Zgodnie z
ograniczeniami ustawowymi i statutowymi uczestnicy Funduszu nie mają wpływu na zarządzanie aktywami i reprezentowanie
Funduszu. Niezależnie od faktu, że w Funduszu funkcjonuje Zgromadzenie Inwestorów, podmiotem zarządzającym
Funduszem jest Towarzystwo, które na podstawie zawartej umowy, zleciło zarządzanie portfelem Funduszu Vestor Dom
Maklerski SA, która zarządzała portfelem Funduszu równieżprzed przejęciem zarządzaniaFunduszem przez Towarzystwo.

Funduszudostępniaogtoszeniai informacjedot. Funduszuzgodniez prawem i stahjtem Funduszu,co umożliwiauczestnikom
Funduszuocenędziałalności Funduszu.

fe

.

Ryzyko zmian statutu Funduszu

Statut Funduszu może ulec zmianiew szczególnościze względuna koniecznośćdostosowaniastatutu do zmieniającychsię
przepisów prawa, praktyki rynkowej, polityki inwestycyjnej, kosztów, czy zasad wykupywania Certyfikatów. Towarzystwo
dokłada starań, aby ewentualne zmiany statutu były zgodne z interesem uczestników Funduszu.
.

Ryzykozwiązanez kosztami nielimitowanymi
Część kosztów i wydatków związanych z działalnością Funduszu stanowią koszty nielimitowane, które będą pokrywane z

aktywów Funduszu. Towarzystw dopehiia starań, aby koszty nidimitowane były jak najniższe. Na część kosztów
nielimitowanych Towarzystwo nie ma bezpośredniego wpływu. Koszty nielimitowane wpływają na zmniejszenie aktywów
Funduszu.

.

Ryzyko rozwiązania Funduszu w trakcie jego trwania

Zgodniez Ustawąi statutem Funduszmoże byćrozwiązanyw trakciejegotrwaniadecyzjąZgromadzeniaInwestorów.Decyzja
taka będziemiała wpływ na realizacjępolityki inwestycyjnej Funduszu i osiągnięciecelu inwestycyjnego i może być podjęła,
jeżeli ,73" rozwiązaniemFunduszubędągbsowaliUczestnicyreprezentującyłącznie co najmniej2/3 ogólnejliczbycertyfikatów
inwestycyjnych Funduszu. RozwiązanieFunduszu następujetakżew przypadku, gdy: a) zarządzanieFunduszem nie zostało
przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cołnięciu zezwolenia lub od dnia
wygaśnięciazezwolenia na wykonywaniedziałalności przez Towarzystwo, b) Depozytariuszzaprzestał wykonywaniaswoich
obowiązkówi nie zawarto z innym bankiem umowy o prowadzenie rejestru aktywówfunduszu, c) wartośćAktywów Netto
Funduszu spadnie poniżej 2.000.000 zł. Rozwiązanie Funduszu może spowodować, że Fundusz nie osiągnie celu
inwestycyjnego.

.

Ryzyko zmiany kluczowych pracowników Towarzystwa

Towarzystwo zarządzające Funduszem do wykonywania swoich obowiązkówzatmdnia pracowników. Isbiieje możliwość
zmianykluczowychpracownikówTowarzystwa,co możemiećwpływ nadziałanie Towarzystwai Funduszu.
*

Ryzyko kontrahentów Funduszu

Funduszprowadzącdziałalność korzystaz usług różnychkontrahentów,m.in. depozytanusza,brokerów,księgowośd,biegłych
rewidentów, czy zarządzających portfelem Funduszu. Istnieje ryzyko nie wywiązania się lub niepełnego wywiązania się
kontrahentówz podjętychzobowiązań.Towarzystwo stara sięograniczaćprzedmiotoweryzyko poprzezdobórdo współpracy
wiarygodnych kontrahentów oraz ustalanie odpowiednich sposobów współpracy z kont-ahentami.

Do zarządzaniaryzykiem finansowymza pomocąinstrumentów,o którychmowapowyżej, Funduszniestosujerachunkowości
zabezpieczeń.

9.

Stosowanie zasadładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
Funduszuniedotycząbezpośredniozasadytedukorporacyjnegodla instytucji nadzorowanych.Niemniej zarównoTowarzystwo,jak
i Yestor Dom Maklerski SA zarządzającyportfelem inwestycyjnym Funduszu, wdrożyły i stosująZasadylądu korporacyinegodla
instytucji nadzorowanychwydaneprzez KomisjęNadzoru Finansowegodnia 22 lipca 2014 r. lnformaqe o wdrożeniu Zasadtedu
korporacyjnegodla instytucji nadzorowanychw Towarzystwieznajdującsięnasfronieintemetowejtowarzystwawww.origintfi.com w
zaktadce Fundusze -> Aktualnośd. Informacge o wdrożeniu Zasad tedu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Yestor Dom
Maklerski SA znajdującsięna stronie intemetowęjwww.vestor l.

10. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, a także po jego
zakończeniu
Działania związanez przygotowaniem aktywówFunduszudo procesu dezinwestyqi

Fundusz w celu przygotowania spółki Syngaz do procesu dezinwestycji w dniu 31 marca 2017 r. zawarł z Syngaz umowę
zabezpieczonej pożyczki w kwocie 300 tyś. zł ("Pożyczka 1"), o czym informował w raporcie bieżącym nr 15/2017. Pożyczka 1
oprocentowanajestwgstopyprocentowejw wysokości 10%w skaliroku a terminjej spłaty przypadana6 miesięcypodaciewypłaty
pożyczki. Ponadto, Funduszw dniu 28 czerwca2017 r. zawarł umowęzabezpieczonejpożyczki spółce SyngazSA w kwodedo
700łys. zt("Pożyczka2"),o czym informował w raporciebieżącymnr25/2017.WgpostanowieńumowyPożyczki2, kwotapożyczki
wypłacana jest w transzach, z których pierwsza w wysokości 190 tyś. zł została wypłacona w ciągu 5 dniu roboczych od dnia
zawarcia umowy Pożyczki 2, a kolejne fransze są wypłacane po podjęciu decyąi przez Komitet Inwestycyjny Funduszu. Na dzień
sporządzenia sprawozdania z działalności Funduszu łączna wypłacona kwota Pożyczki 2 wynosi 250 tyś. zt. Pożyczka 2

oprocentowanajest wg stopy procentowej w wysokości 10% w skali roku. Całkowita splata Pożyczki2 nastąpi nie później niż 30
czerwca 2018, a każda z transzy Pożyczki 2 zostanie spłacona do dnia przypadającego na 6 miesięcy od uznania rachunku
bankowego Syngaz S.A. kwotą poszczególnej transzy Pożyczki 2.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Fundusz zawiązał rezerwę w kwocie 157 tyś. EUR na szacowane koszty przygotowania spółki

WindfarmHoldingLimited("Windfarm")doprocesudezinwestycjiobejmującegolikwidacjęlubsprzedażspółki Windlarm.

^

Działania związane z procesem dezyinwestycji aktywów Funduszu
W dniu 23 marca 2017 r. Fundusz zawart porozumienie do umowy restrukturyzacji z dnia 23 września 2016 r. z Gwarant Grupa
Kapitatowa SA, Andońa-Mot Sp. z o.o., Kuźnia Jawor S.A. opisane szczegółowo w raporcie bieżącym Funduszu 12/2017

opublikowanym w dniu 23 marca 2017 r. na sfronie intemetowej OriginTFI SA., na mocy którego Funduszzbył na rzec Gwarant
Grupa Kapitałowa S.A. posiadaneudziały w Andona-MotSp. z o.o. za cenę8.500.000,00 zł, a mną Funduszzostato przeniesione
4, 9% dodatkowych akcji Kuźni Jawor SA. Została również zwiększona cena opcji put na akqe Kuźni Jawor S.A. o kwotę
1. 500. 000, 00 zł, a także zostały przeniesione zabezpieczenia opcji put na udziały Andoria-Mot Sp. z o.o. wynikające z umowy

restmkturyzacji z dnia 23 września 2016 r. na wierzytelność wynikającąz opcji put na akcje Kuźnia Jawor S.A. Jednocześnie
Funduszwykonał opcjęput na akcje KuźniJaworS.A. (łącznie z akcjami przeniesionymi).

11.

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej, w których Fundusz pozostaje stroną
Niedotyczy. Funduszniejest stroną postępowań.

12. Znaczące umowy, mające wpływ na działalność Funduszu
Opróczumówzwiązanychz inwestyq'ami,w tym wymienionychw pkt. 10, do istotnych umówFunduszumożnazaliczyćumowy z
depozytariuszem Funduszu, z bankami w zakresie prowadzenia rachunków bankowych Funduszu, z firmami inwestycyjnymi w
zakresie pośredniczenia w zawieraniu fransakcp zawieranych przez Fundusz, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych Funduszu, z biurem rachunkowym świadczącym ushjgi księgowe na rzecz Funduszu, , z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. oraz z Giełdą Papierów wartościowych w Warszawie SA., przy czym w/w umowy są umowami
zawartymi w normalnym toku działalności Funduszu.

13. 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
prawneoraznieruchomości), orazopis metod ich finansowania
Zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa, ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub
pośrednio większość gtosów na zgromadzeniu inwestorów Funduszu. Towarzystwo natomiast nie posiada udziałów ani akcji w

innychpodmiotach,w tym spółkach prawahandlowegozarównopodmiotachkrajowychjak i zagranicznych.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. głównymi inwestycjami krajowymi Funduszu były przede wszystkim lokaty typu private equity, tzn. akcje
spółek nienotowanych na aktywnym rynku oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wierzytelności z tytułu
udzielonych przez Fundusz pożyczek i wierzytelność z tytułu wykonania opcji RUT na akcjach Kuźni Jawor SA. Natomiast na
główne inwestycje zagraniczne składały się udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze. Fundusz Jest
zarządzany aktywnie, a sktad portfela Funduszu może podlegać zmianom. Pizedmiotowe inwestycje zostały nabyte i finansowane

sąz kapitału pozyskiwanegoz emisji certyfikatówFunduszuorazwzrostuwartościaktywówz poszczególnychlokat.
14. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany
podmiot powiązany w okresie od początku r. obrotowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tyś.
Euro

Nie dotyczy. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie zawierał takich transakcji.

15. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o
udzielonychporęczeniachi gwarancjach
Nie dotyczy. Fundusz nie zaciągał kredytów, ani pożyczek.

16. Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i
gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym
Funduszu

31 marca 2017r. Funduszzawarł umowępożyczkize spółką SyngazS.A. ("Pożyczka 1"). Kwota Pożyczki1 wyniosła 300 tyś. zt.
Pożyczka1 oprocentowanajestwgstopyprocentowej w wysokości 10%w skali roku a terminJejspłaty przypadana 6 miesięcypo
dacie wypłaty Pożyczki 1. Wyplata pożyczki nastąpiła w dniu 7 kwietnia 2017.
28 czerwca 2017 r. Fundusz zawart umowę pożyczki ze spółką Syngaz SA. ("Pożyczka 2"). Kwota Pożyczki 2 wynosi do 700 tyś. zł.
Wg postanowień umowy kwota Pożyczki 2 wypłacana jest w transzach, z których pierwsza w wysokości 190 tyś. zł została
wypłacona w dniu 4 lipca 2017 r. Kolejne transze zostają wypłacane po podjęciu decyzji przez Komitet Inwestycyjny Funduszu. Na
dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Funduszu łączna wypłacona kwota Pożyczki 2 wynosi 250 tyś. zł. Pożyczka 2

oprocentowanajest wg stopy procentowej w wysokości 10% w skali roku. Całkowita splata Pożyczki2 nastąpi nie później niż 30
czerwca 2018 r., a każda z transzy Pożyczki 2 zostanie spłacona do dnia przypadającego na 6 miesięcy od uznania rachunku
bankowegoSyngazSA kwotąposzczególnejtranszy Pożyczki2.
W pierwszym póhuczu roku 201 7 Fundusz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

17. Opiswykorzystania przez Fundusz wpływów z emisji przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2017
W pierwszym półroczu roku 201 7 Fundusz nie przeprowadził emisji certyfikatów inwestycyjnych.

18. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi
prognozami wyników na dany rok
Nie dotyczy. Fundusz nie publikuje prognoz.

19. Ocena, wrazz uzasadnieniem, dotycząca zarządzaniazasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Fundusz podjął lub
zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Zdolność Funduszu do wywiązywaniasię z zaciągniętych zobowiązań nie jest zagrożona. Płynne aktywa są wystarczające do
regulowania bieżących zobowiązań Funduszu.

20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości
posiadanychśrodków,z uwzględnieniemmożliwychzmianw strukturzefinansowaniatej działalności
Fundusz jest w fazie dezinwestycji, której celem jest zbycie wszystkich posiadanych aktywów i wykupienie certyfikatów
inwestycyjnych Funduszu. Fundusznie przewidujezmian w sbziktjrzefinansowaniadziałalności.

21. Ocenaczynnikówi nietypowychzdarzeńmającychwpływ nawynikz działalności zaokressprawozdawczy,z określeniem
stopniawpływu tych czynnikówlub nietypowychzdarzeńna osiągniętywynik
Nie wystąpiły czynniki, ani nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Funduszu za okres sprawozdawczy.

22. Charakterystyka zewnętrznychi wewnętrznychczynnikówistotnych dla rozwoju przedsiębiorstwaFunduszu oraz opis
perspektyw rozwoju działalności Funduszu co najmniej do końca roku obrotowego
Największywpływ na przyszłą sytuaq'ę Funduszu będzie miab kształtowanie się sytuacji na krajowym rynku kapitatowym i na
rynkach zagranicznych, w szczególności na rynku fuzji i przejęć oraz na giełdzie papierów wartościowych. Ponadto istotnymi
czynnikami mogącymi mleć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność operacyjną Funduszu są
.
.
.
.

.

zmiany regulacji prawnych, w szczególności zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz
zmianyregulacji podatkowych,
znaczne zmiany światowej i krajowej sytuacji gospodarczej, w tym sytuaqi makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach
towarowych,
znacznezmianypolityki gospodarczejlub monetarnej w krajach, w których inwestuje Fundusz,
znacznezmiany sytuaqi pcxJmiotów spółek, w których instzimenty Fundusz inwestojje znaczną część aktywów,
Fundusznie pizewidujeistotnych zmian polityki inwestycyjnej.

W drugiej potowie 2017 r. zarządzający portfelem Funduszu będzie prowadzić dalsze d:aatania mające na celu wyjście z jak
największej liczby inwestycji znajdujących się w portfelu Funduszu w celu zapewnienia środków na wykup certyfikatów.
Dezinwestycje poszczególnych składników aktywów będą realizowane tak, by maksymalizować wartość dla uczestników
Funduszu. W związku z tym ostateczny termin zawarcia poszczególnych transakcji uzależniony będzie zarówno od toczących się
negocjacji,jak i warunkówrynkowych.

23. Zmianyw podstawowychzasadachzarządzaniaprzedsiębiorstwemFunduszui jegogrupąkapitałową
W pierwszym półroczu 2017 r. nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Funduszu.

24. Wszelkie umowy zawarte między Funduszem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie
następujez powodu połączenia Funduszu przezprzejęcie
Fundusz nie zawierał tego typu umów z osobami zarządzającymi.

25. Informacje o znanych Funduszowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w
przyszłości

nastąpić zmiany w proporcjach certyfikatów inwestycyjnych

posiadanych przez dotychczasowych

uczestnikówFunduszu

ZarównoTowarzystwojak i Fundusznie posiadająwiedzyo istnieniu umówtegotypu.

26. Informacjeo systemiekontroli programówakcjipracowniczych
W Funduszu,ani Towarzystwieniema programu akcji pracowniczych.

27. Informacjao daciezawarciaprzez Funduszumowy,z podmiotem uprawnionymdo badaniasprawozdańfinansowych, o
dokonanie badania sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa, łącznej wysokości
wynagrodzenia, wynikającego z w/w umowy dotyczącego danego roku obrotowego.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jest Emst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. Umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie i przegląd
sprawozdań finansowych Funduszu w 2017 r. zawarto w dniu 20 czerwca 2017 r. Łączna wartość wynagrodzenia podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należnego z tytuhj przeglądu półrocznego sprawozdania oraz badania

rocznegosprawozdaniafinansowegoFunduszuza2017r. wynosi30.000zł netto.
Koszt badania sprawozdaniafinansowego Funduszu za 2016 r. oraz koszt przeglądu sprawozdaniafinansowego Funduszu za
pierwsze półrocze 2016 r. wynosiły netto 17. 000 zł.

28. Omówieniepodstawowychzmian w lokatach Funduszu, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym okresie
sprawozdawczym oraz zmian w strukturze portfela (lokat)

W portfelu Funduszu na dzień 30.06.2017 r. w porównaniu do 31.12.2016 r. zwiększył się udział wartości sktedników lokat w
wartości aktywów ogółem Funduszu z 79, 60% do 87, 10%. Akcje na 31. 12. 2016 r. stanowiły 59, 71% wartości aktywów ogółem,
natomiast na 30. 06. 2017 r., 79, 81%. Na dzień 30. 06. 2017 r., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 6, 84%
wartości Aktywów Funduszu, podczas gdy na dzień 31. 12. 2016 r., udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły
19, 89% wartości Aktywów Funduszu.

29. Omówieniepolityki inwestycyjnej Funduszuw raportowanym okresiewrazz analiządziałań związanychz realizacjąjego
celu

Zgodniez przedstawionąw drugim kwartale2015roku strategią, Fundusz prowadził dalszedziałania mającena celu wyjściez jak
największej liczby inwestycji znajdujących się w portfelu Funduszu w celu zapewnienia środków na wykup certyfikatów.

Dezinwestyqeposzczególnychsktadnikówaktywówbyły realizowanetak, bymaksymalizowaćwartośćaktywównetto Funduszudla
uczestników Funduszu. Szczegótowe informacje na ten temat zawarte sąw punktach 4 i 10 sprawozdania.

30.

Skład osobowyZarząduTowarzystwaorazskład RadyNadzorczejTowarzystwa
Od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. włącznie skład Zarządu Towarzystwa przedstawiał się następująco:
.
.
.
.

Krzysztof Mędrala - Prezes Zarządu od dnia 16 lutego 2017 roku,
Jerzy Krok - Prezes Zarządu do dnia 14 lutego 2017 roku,
Maciej Owczarewicz - Wiceprezes Zarządu od dnia 16 maja 2017 roku,
Jacek Legutko - Wiceprezes Zarządu do dnia 9 maja 2017 roku,

a skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Paweł Wojdechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Dobrowolski - Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 kwietnia 2017 roku, a od dnia 9 maja 2017 roku
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
GrzegorzGoryszewski - Członek RadyNadzorczej,
Grzegorz Piotrowski - Czbnek Rady Nadzorczej,
RadostawOstrowski- Członek RadyNadzorczejod dnia 27 kwietnia2017roku,
Michał Handzlik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 27 kwietnia 2017 roku,
Piotr Raźniewski - Cztonek Rady Nadzorczej do dnia 30 marca 2017 roku.

31. Określeniełącznej liczbyi wartości nominalnejwszystkichcertyfikatówFunduszuorazakcji i udziałów w jednostkach
powiązanych Funduszu, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Na dzień 30 czerwca 2017 r. osoby zarządzające i nadzorujące Towarzystwo nie byty w posiadaniu certyfikatów Funduszu.

Zgodniez otrzymanym od Yesłor Dom MaklerskiS.A. oświadczeniemna dzień 30czewca2017r. liczbaposiadanychcertyfikatów
przez Pana Jakuba Bartkiewicza i pana Michała Mellera nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,
Ę. pan Jakub Bartkiewicz - Prezes Zarządu Vestor Dom Maklerski S.A. i Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Funduszu
posiadał wg stanu na 30 czerwca 2017 r. 46 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a pan Michał Meller - Wiceprezes Zarządu
Yestor Dom Maklerski S.A. i Członek Komitebj Inwestycyjnego Funduszu posiadał 50 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Zarząd Origin TFI S.A.

Warszawa,dnia30 sierpnia 2017
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