NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

I.

PROWADZENIE KSIĄG

1. Zasady ogólne
1.1. Podstawowe zasady ewidencji
1.1.1.

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

1.1.1.1.

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 (Dz.U. 2019 roku poz. 351)

1.1.1.2.

Rozporządzenie Min. Finansów z dn. 24.12.2007 roku w sprawie szczególnych

zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2007, Nr 249, poz. 1859).
1.1.2.

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

1.1.3.

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.

1.2. Ujęcie w księgach
1.2.1.

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

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 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).

1.2.4.

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.

1.2.5.

W przypadku, gdy jednego dnia wprowadzone zostają do ksiąg transakcje zbycia i nabycia
danego składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie posiadanego składnika.
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1.2.6.

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 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 Dzień Wyceny jest
zwykłym dniem dokonywania transakcji na danym rynku, wyznacza się według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w Dniu
Wyceny.

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 godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym, ustalanym zgodnie z zapisami
Statutu.

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 rynkową tego 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
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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 papierów wartościowych, sald
dodatnich na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach memoriałowo,
proporcjonalnie do częstotliwości dokonywania wyceny aktywów funduszu.
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.
1.4.2.2. 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, niezależną jednostkę świadczącą tego
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 pochodzą z aktywnego rynku;
3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;
4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
Modele i metody wyceny składników, o których mowa powyżej podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem.
Za powszechnie uznane metody estymacji przyjmuje się m. in.:
1) ostatnio dostępne ceny transakcyjne dotyczące danego składnika lokat ustalone pomiędzy niezależnymi
od siebie i nie powiązanymi ze sobą stronami;
2) metody rynkowe, a w szczególności metodę porównywalnych spółek giełdowych oraz metodę
porównywalnych transakcji;
3) metody dochodowe, a szczególności metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych;
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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 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 przekraczającego
30 dni, a nieprzekraczającego 60 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 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.

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 będzie
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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.

1.4.5.

Depozyty

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

1.4.6.

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.

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 wynagrodzenia likwidatora.
e. Koszty przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu.
f. 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;
g. Koszty opłat sądowych.
h. Koszty taksy notarialnej.
i. Koszty dokonywania ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i Statutu.
j. Podatki oraz inne opłaty wymagane przez organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, w
tym w szczególności opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji.
k. opłaty KDPW i GPW.
l. koszty tłumaczenia przysięgłego dokumentów Funduszu
m. koszty wynagrodzenia firm inwestycyjnych za oferowanie Certyfikatów Funduszu.
n. koszty doradztwa podatkowego i obsługi rozliczeń podatkowych Funduszu.
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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. 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

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