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RAPORT  

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z PRZEGLĄDU  

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

 

Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej OPERA Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. 

 

 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd sprawozdania finansowego Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 

(„Fundusz”) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, w ramach którego wydzielone są 

następujące subfundusze: Novo Akcji, Novo Aktywnej Alokacji, Novo Globalnego Dochodu, Novo 

Konserwatywny Oszczędnościowy, Novo Małych i Średnich Spółek, Novo Obligacji Przedsiębiorstw, 

Novo Papierów Dłużnych, Novo Stabilnego Wzrostu, Novo Zrównoważonego Wzrostu 

(„Subfundusze”), na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie 

lokat, połączony bilans na dzień 30 czerwca 2021 roku, połączony rachunek wyniku z operacji oraz 

połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia  

30 czerwca 2021 roku („połączone sprawozdanie finansowe”). 

 

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

zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, jest odpowiedzialny za sporządzenie  

i przedstawienie połączonego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi.   

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat połączonego sprawozdania 

finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 

przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki („standard”), przyjętym przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego polega  

na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, 

przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. 

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

Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów i na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie 

istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku  

z tym nie wyrażamy opinii z badania. 
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Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, 
co kazałoby nam sądzić, że połączone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi. 

Objaśnienia 

Zwracamy uwagę na informację dodatkową do sprawozdań finansowych Subfunduszy, wydzielonych 

w ramach Funduszu, w której wskazano, że podmiot pełniący funkcję depozytariusza dla Funduszu 

wypowiedział umowę o pełnienie funkcji Depozytariusza i wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji  

do 10 stycznia 2022 roku. W związku z tym występuje znacząca niepewność, która może budzić 

poważne wątpliwość co do zdolności Funduszu do kontynuacji działalności przez okres co najmniej  

12 miesięcy po dniu bilansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji w związku z tą sprawą. 

Zwracamy uwagę na informację dodatkową do sprawozdań finansowych Subfunduszy Novo Aktywnej 

Alokacji, Novo Konserwatywny Oszczędnościowy, Novo Papierów Dłużnych, Novo Małych i Średnich 

Spółek, wydzielonych w ramach Funduszu, w której wskazano, że na dzień 30 czerwca 2021 roku 

wystąpiło przekroczenie limitów inwestycyjnych w Subfunduszach. Nasz wniosek nie zawiera 

modyfikacji w związku z tą sprawą. 

Inne sprawy 

Towarzystwo nie wypełniło wymogu zawartego w par. 40 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych dotyczącego terminu 

publikacji połączonego sprawozdania finansowego Funduszu. 

Połączone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 

roku było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta działającego w imieniu innej firmy 

audytorskiej, który w dniu 30 kwietnia 2021 roku wydał opinię bez zastrzeżeń o tym połączonym 

sprawozdaniu finansowym. 

 

Warszawa, dnia 13 października 2021 roku  

 

Kluczowy Biegły Rewident 

 

 

 

Natalia Dembek-Ślusarczyńska 

Biegły Rewident 

nr w rejestrze: 11307 

 

działający w imieniu: 

Ernst & Young Audyt Polska  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

nr na liście firm audytorskich: 130 

 



 
Warszawa, 12 października 2021 r.                                                                                                             

 

 

Szanowni Państwo,  

niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe Novo Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Wartość Aktywów Netto Novo Funduszu Inwestycyjnego 

Otwartego wyniosła 278 738 tysięcy złotych.   

Pierwsze półrocze 2021 roku na światowych rynkach zdominowane było przez odreagowanie 

inwestorów po wcześniejszych spadkach spowodowanych pandemią Covid-19. 

Zdecydowanej poprawie uległy oczekiwania dotyczące wzrostu poziomu światowej 

gospodarki, co w znacznym stopniu było wspomagane przez programy szczepień oraz 

ekspansywną politykę monetarną i fiskalną. 

Inwestorzy silnie reagowali na informacje związane z pandemią oraz dotyczące zmian w 

polityce monetarnej banków centralnych. Spadek przyrostu nowych zachorowań oraz 

związane z tym stopniowe odmrażanie poszczególnych gałęzi gospodarek przełożyło się na 

mocne odbicie rynków akcji. Jednocześnie mniejsza zmienność globalnych rynków akcji 

oznacza, że oczekiwany jest coraz mniejszy negatywny wpływ wirusa na stan światowej 

gospodarki i wyceny poszczególnych spółek w przyszłości.  

Mimo ogólnie pozytywnych nastrojów należy zwrócić uwagę na nowy bardziej zaraźliwy 

wariant koronawirusa Delta i spowolnienie programu szczepień. Niedługo możemy mieć do 

czynienia z ogłoszeniem kolejnej fali pandemii i przynamniej spowolnieniem wzrostów cen 

akcji, spowodowanym obawami przed powrotem restrykcji.  

W tym roku można było sowicie zarobić na GPW, zarówno kupując akcję małych i średnich 

spółek, jak i spółek z indeksu WIG20. Indeks WIG notuje najwyższe poziomy w historii.  Wśród 

największych firm najbardziej dało zarobić Pekao, którego akcje zyskały na wartości 65 proc. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spółki z mWIG40, w którym najlepszą inwestycją 

okazały się akcje firmy Mabion, której wycena wzrosła prawie czterokrotnie. W największym 

stopniu na wartości zyskiwały jednak akcje małych spółek z indeksu sWIG80. 

Początek 2021 r. to wejście na giełdę takich spółek jak Pepco, której walory cieszyły się dużym 

zainteresowaniem inwestorów, w rezultacie prowadząc do redukcji zapisów i niskich 

przydziałów akcji. Nie wszystkie firmy wchodzące na giełdę mogły pochwalić się  tak dużym 

zainteresowaniem ze strony inwestorów giełdowych.  

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

wychodzenia z załamania gospodarczego spowodowanego pandemią oraz wpływie stymulacji 

monetarno-fiskalnej na inflację w 2021 roku i ewentualny wzrost poziomu stóp procentowych i 

rentowności obligacji.  Akcje spółek giełdowych są nadal atrakcyjnie wycenione w porównaniu 

do innych klas aktywów, dlatego oceniamy je jako dobrą formę inwestycji. 

 



 
 

 

 

 

 

 

……………………………………                            …………………………………… 
Maciej Kwiatkowski                                                 Krzysztof Łękarski         
Prezes Zarządu                                                      Wiceprezes Zarządu  
Podpis w formie elektronicznej                               Podpis w formie elektronicznej 
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NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 
NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 

 
ZA OKRES OD  1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 ROKU 

 



 
 

 
                    NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego - NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 
NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej zwany „Funduszem”) jest funduszem inwestycyjnym otwartym z 
wydzielonymi subfunduszami, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. 
U. z 2021 roku, poz. 605). Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 
 
Subfunduszami Funduszu są: 
1) Novo Akcji 
2) Novo Aktywnej Alokacji 
3) Novo Globalnego Dochodu 
4) Novo Konserwatywny Oszczędnościowy; 
5) Novo Małych i Średnich Spółek.vo Obligacji Przedsiębiorstw; 
6) Novo Papierów Dłużnych; 
7) Novo Stabilnego Wzrostu; 
8) Novo Zrównoważonego Wzrostu; 
 
Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe 
subfundusze. 
 
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
w dniu 14 maja 2007 roku pod numerem RFi 294. Fundusz powstał z przekształcenia następujących funduszy w 
fundusz z wydzielonymi subfunduszami: 
SEB1 - Zrównoważonego Wzrostu, który rozpoczął działalność 1.06.1998 r. W dniu 4 maja 2009 roku nazwa 
subfunduszu została zmieniona na NOVO Zrównoważonego Wzrostu. 
SEB2 - Obligacji i Bonów Skarbowych, który rozpoczął działalność 1.06.1998 r. W dniu 4 maja 2009 roku nazwa 
subfunduszu została zmieniona na NOVO Obligacji, a następnie 2 listopada 2009 na NOVO Obligacji 
Przedsiębiorstw. 
SEB3 – Akcji, który rozpoczął działalność 1.06.1998 r. W dniu 4 maja 2009 roku nazwa subfunduszu została 
zmieniona na NOVO Akcji. 
SEB4 - Stabilnego Wzrostu, który rozpoczął działalność 1.09.1999 r. W dniu 4 maja 2009 roku nazwa 
subfunduszu została zmieniona na NOVO Stabilnego Wzrostu. 
SEB5 - Obligacji Skarbowych, który rozpoczął działalność 19.01.2001 r.. W dniu 4 maja 2009 roku nazwa 
subfunduszu została zmieniona na NOVO Obligacji Plus, a następnie w 2 listopada 2009 na NOVO Papierów 
Dłużnych. 
 
Subfundusz NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy powstał jako SEB Lokata w drugim półroczu 2008 r. 
Pierwsza wycena aktywów netto oraz wartości aktywów jednostkę uczestnictwa została dokonana w dniu 
4 sierpnia 2008 r. W dniu 4 maja 2009 roku nazwa subfunduszu została zmieniona na NOVO Lokata, a następnie 
w dniu 2 listopada 2009 na NOVO Gotówkowy. Obecna nazwa obowiązuje od 21 stycznia 2019 roku. 
 
Subfundusz NOVO Aktywnej Alokacji powstał w dniu 2 listopada 2009 roku. 
 
Subfundusz NOVO Globalnego Dochodu powstał jako Novo Akcji Globalnych w dniu 8 lipca 2014 roku. W dniu 06 
marca 2017 roku Subfundusz zmienił nazwę na Novo Globalnego Dochodu.  
 
Subfundusz NOVO Małych i Średnich Spółek powstał w dniu 5 czerwca 2017 roku. 
 
Czas trwania subfunduszy jest nieograniczony. 
 
Urząd Statystyczny w Warszawie wpisał Fundusz do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej 
nadając mu numer identyfikacyjny REGON 140975664. Funduszowi został nadany przez Drugi Mazowiecki 
Urząd Skarbowy w Warszawie numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1080003075. 
 
Dnia 30 kwietnia 2009 r. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawarło umowę nabycia 
przedsiębiorstwa prowadzonego przez SEB TFI ze skutkiem rozporządzającym w postaci nabycia 
przedsiębiorstwa SEB TFI S.A. oraz przeniesienia prawa zarządzania SEB Funduszem Inwestycyjnym Otwartym 
z dniem 1 maja 2009 r. 
1 maja 2009 r. SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ogłosiło zmiany statutu w/w funduszu 
inwestycyjnego polegające m.in. na wskazaniu OPERA TFI S.A. jako nowego organu funduszy; z tym dniem 
OPERA TFI S.A. przejęło zarządzanie funduszem.  
 
Towarzystwo zostało w dniu 15 lutego 2005 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
00000228007, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
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Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Towarzystwo jest pierwszym w Polsce towarzystwem funduszy 
inwestycyjnych założonym przez osoby fizyczne. 
 
Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. 
 
Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja 
Nadzoru Finansowego) nr DFI/4032-10/7-1-5264/06 z dnia 18 września 2006 r. 
 
Jednostki Uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie Funduszu i w 
Ustawie. Fundusz zbywa jednostki 4 kategorii: A, B, C i I. Jednostki poszczególnych kategorii mogą różnić się 
między sobą wyłącznie: wysokością minimalnych wpłat na nabycie oraz rodzajami, sposobem lub wysokością 
opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo przy ich zbywaniu lub odkupywaniu przez Fundusz. 
 
Uprawnionymi do nabywania i żądania odkupienia Jednostek są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (jednakże posiadające zdolność do nabywania praw i 
zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 
roku Prawo dewizowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.). 
 
Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu 
 
Fundusz składa się z dziewięciu Subfunduszy. 
W ramach każdego z Subfunduszy prowadzona jest odmienna polityka inwestycyjna. 
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
1. Subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie środków w 

głównej mierze w udziałowe papiery wartościowe i w dłużne papiery wartościowe w proporcji określonej na 
podstawie oceny sytuacji rynkowej. 

2. Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie środków w 
głównej mierze w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. 

3. Subfundusz Novo Akcji  realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie w głównej mierze w akcje. 
4. Subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie środków wpłaconych 

przez uczestników Subfunduszu w głównej mierze w dłużne papiery wartościowe i w akcje w proporcji 
określonej na podstawie oceny sytuacji rynkowej. 

5. Subfundusz Novo Papierów Dłużnych realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie środków w głównej 
mierze w dłużne papiery wartościowe. 

6. Subfundusz Novo Konserwatywny Oszczędnościowy realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 
środków w głównej mierze w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (o terminie wykupu do jednego 
roku). 

7. Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie środków w głównej 
mierze w udziałowe papiery wartościowe i w dłużne papiery wartościowe w proporcji określonej na podstawie 
oceny sytuacji rynkowej. 

8. Subfundusz Novo Globalnego Dochodu realizuje cel inwestycyjny poprzez dokonywanie na rzecz 
Subfunduszu lokat głównie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane 
przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 
mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada lokowanie co najmniej 
66% ich aktywów w Instrumenty Udziałowe lub Instrumenty Pochodne, których bazę stanowią instrumenty 
udziałowe lub indeksy akcyjne. 

9. Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie Aktywów 
Subfunduszu w głównej mierze w akcje spółek nie wchodzących w skład indeksu WIG20.  

 
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 
 
Szczegółowy opis specjalizacji i ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszy znajduje się w Statucie Funduszu. 
 
W okresie bilansowym wystąpiło ogólnoświatowe rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2, w związku z 
czym w dniu 13 marca 2020 roku ogłoszono wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Obydwa 
te zdarzenia miały duży wpływ na sytuacje zarówno na polskim, jak i światowym rynku finansowym. Wycena 
papierów wartościowych w przedstawionym sprawozdaniu finansowym sporządzona jest na podstawie danych na 
dzień 30 czerwca 2021 roku i odzwierciedla wartości jakie występowały w tamtym okresie. Obecnie nie ma 
możliwości oszacowania wpływu tych zdarzeń na wycenę papierów wartościowych na koniec roku 2021. 
Niewątpliwie będzie on zależny od długości trwania pandemii oraz kondycji przedsiębiorstw, skarbu państwa oraz 
finansów gmin i miast po zakończeniu pandemii. Równocześnie z dużą dozą pewności można przyjąć zmiany 
deficytu Skarbu Państwa i jednostek samorządowych w stosunku do uprzednio zaprezentowanych wartości na 
2021 rok. 
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Okres sprawozdawczy 

 
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku i zostało sporządzone na 
dzień 30 czerwca 2021 roku. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz przez 
okres dającej się przewidzieć przyszłości, ale nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego zgodnie z ustawą z 
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 2021.02, Dz.U.2021.217), pomimo wypowiedzenia przez 
ING Bank Śląski S.A. umowy o pełnienie funkcji depozytariusza dla Funduszu. Na mocy zawartego Porozumienia 
pomiędzy Opera Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) a ING Bank Śląski 
S.A., podmiot obecnie pełniący funkcję depozytariusza dla Funduszu wyraził zgodę na przedłużenie pełnienia 
funkcji Depozytariusza do 10 stycznia 2022 roku oraz poinformował, że po analizie wpływu decyzji na 
uczestników funduszu, rozważy dalsze przedłużenia okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Zarząd Towarzystwa 
podjął i prowadzi działania mające na celu jak najszybszą zmianę podmiotu pełniącego funkcję Depozytariusza 
dla Funduszu. Zarząd Towarzystwa równocześnie informuje, że  zgodnie z art. 246 par. 1 pkt. 3a Ustawy o 
Funduszach i Zarządzaniu Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (t.j. z dnia 2021.04.01, Dz.U.2021.605) w 
przypadku gdy fundusz nie posiada Depozytariusza nastąpi rozwiązanie Funduszu. 
 
Przegląd sprawozdania finansowego został przeprowadzony przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, NIP: 526-
020-79-76 
 



 
 

 

 
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

 

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. 
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 
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SKŁADNIKI LOKAT 
Wartość wg ceny 

nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 

na dzień bilansowy w 
tys. 

Procentowy udział w 
aktywach ogółem 

Wartość wg ceny 
nabycia w tys. 

Wartość wg wyceny 

na dzień bilansowy w 
tys. 

Procentowy udział w 
aktywach ogółem 

Akcje 61 862 85 013 24,01% 70 186 79 758 21,79% 

Warranty subskrypcyjne - - - - - - 

Prawa do akcji - - - - - - 

Prawa poboru - 155 0,04% - - - 

Kwity depozytowe - - - - - - 

Listy zastawne - - - - - - 

Dłużne papiery wartościowe 269 168 256 673 72,50% 282 960 274 177 74,92% 

Instrumenty pochodne - - - - -407 -0,11% 

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

Jednostki uczestnictwa - - - - - - 

Certyfikaty inwestycyjne 1 307 603 0,17% 5 664 2 344 0,64% 

Tytuły uczestnictwa zagraniczne 60 73 0,02% 86 101 0,03% 

Wierzytelności - - - - - - 

Weksle - - - - - - 

Depozyty 156 157 0,04% - - - 

Waluty - - - - - - 

Nieruchomości - - - - - - 

Statki morskie - - - - - - 

Inne - - - - - - 

Suma: 332 553 342 674 96,78% 358 896 355 973 97,27% 
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 Dane przekształcone, zmiany opisane w informacji dodatkowej subfunduszy Novo Akcji  i Novo Aktywnej Alokacji 
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POŁĄCZONY BILANS 2021-06-30 2020-12-31
2
 

I. Aktywa 354 029 365 947 

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 957 9 520 

2. Należności 2 132 47 

3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3 262 - 

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 293 708 305 782 

- dłużne papiery wartościowe 214 000 231 505 

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 48 970 50 598 

- dłużne papiery wartościowe 42 672 42 672 

6. Nieruchomości - - 

7. Pozostałe aktywa - - 

II. Zobowiązania 75 291 82 111 

1. Zobowiązania własne subfunduszy 75 291 82 111 

2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu - - 

III. Aktywa netto (I - II) 278 738 283 836 

IV. Kapitał funduszu -119 526 -99 766 

1. Kapitał wpłacony 12 749 790 12 742 421 

2.  Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 869 316 -12 842 188 

V. Dochody zatrzymane 388 899 389 083 

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 387 881 387 906 

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 018 1 177 

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 365 -5 481 

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 278 738 283 836 
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 Dane przekształcone, zmiany opisane w informacji dodatkowej subfunduszy Novo Akcji  i Novo Aktywnej Alokacji 
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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
01-01-2021 - 30-

06-2021 
01-01-2020 - 31-

12-2020
3
 

01-01-2020 - 30-
06-2020 

I. Przychody z lokat 3 212 10 061 5 731 

Dywidendy i inne udziały w zyskach 671 1 026 195 

Przychody odsetkowe 2 538 9 030 5 531 

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - - 

Dodatnie saldo różnic kursowych - - - 

Pozostałe 3 5 5 

II. Koszty funduszu 3 262 9 427 5 371 

Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2 872 6 441 3 325 

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - - 

Opłaty dla depozytariusza 78 132 61 

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 5 10 5 

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - - 

Usługi w zakresie rachunkowości 3 7 3 

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - - 

Usługi prawne -1 - - 

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne - - - 

Koszty odsetkowe 92 2 594 1 865 

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości - - - 

Ujemne saldo różnic kursowych 200 223 102 

Pozostałe 13 20 10 

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 27 49 26 

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 3 235 9 378 5 345 

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -23 684 386 

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 14 689 -22 729 -35 813 

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -159 -17 841 -22 357 

- z tytułu różnic kursowych -1 905 798 891 

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 848 -4 888 -13 456 

- z tytułu różnic kursowych 1 355 -900 -121 

VII. Wynik z operacji (V+-VI) 14 666 -22 045 -35 427 
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 Dane przekształcone, zmiany opisane w informacji dodatkowej subfunduszy Novo Akcji  i Novo Aktywnej Alokacji 
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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01-01-2021 - 30-06-2021 01-01-2020 - 31-12-2020
4
 

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 283 836 359 692 

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 14 666 -22 045 

a) przychody z lokat netto -23 684 

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -159 -17 841 

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 848 -4 888 

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 666 -22 045 

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

a) z przychodów z lokat netto - - 

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - 

c) z przychodów ze zbycia lokat - - 

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) -19 760 -53 812 

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) 7 368 39 492 

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) -27 128 -93 304 

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) -5 094 -75 857 

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 278 738 283 836 

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 286 971 290 299 

 

                                                 
4
 Dane przekształcone, zmiany opisane w informacji dodatkowej subfunduszy Novo Akcji  i Novo Aktywnej Alokacji 



 
 

Warszawa, dnia 12 października 2021 roku 

 

 

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty  

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

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

 

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

        

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

 



 

   
   
   
   

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

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

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

   

 

Katowice, 12 października 2021 r.  
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 

 

 

 

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 

inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A., jako Depozytariusz dla Novo Funduszu 

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

aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych 

i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych 

w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2021 r. 

do 30 czerwca 2021 r., sporządzonym 12 października 2021 r., są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 




