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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej OPERA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania subfunduszu Novo Małych i Średnich Spółek
(„Subfundusz”), wydzielonego w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),
z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, na które składają się: zestawienie lokat i bilans na
dzień 31 grudnia 2021 roku, rachunek wyniku z operacji i zestawienie zmian w aktywach netto za
okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz noty objaśniające i informacja
dodatkowa („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
•

•
•

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Subfunduszu na dzień
31 grudnia 2021 roku oraz jego wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Subfundusz przepisami prawa oraz statutem
Funduszu,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach”). Nasza odpowiedzialność,
zgodnie z tymi standardami, została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność
biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałami
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu i Subfunduszu zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
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Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności
Zwracamy uwagę na notę 5 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w której wskazano,
że podmiot pełniący funkcję depozytariusza Funduszu w dniu 4 grudnia 2020 roku wypowiedział
umowę o pełnienie funkcji depozytariusza. Na podstawie porozumień pomiędzy OPERA Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną („Towarzystwo”) a ING Bank Śląski Spółką Akcyjną („Bank”)
okres pełnienia przez Bank funkcji depozytariusza dla Funduszu był już przedłużany 4 krotnie.
Obecnie obowiązującym jest porozumienie zawarte dnia 27 kwietnia 2022 roku, w ramach którego
Bank wyraził zgodę na pełnienie funkcji depozytariusza do dnia 7 listopada 2022 roku. W związku
z tym występuje istotna niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności
Funduszu i Subfunduszu do kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy po dniu
bilansowym. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.
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 sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku było
przedmiotem badania przez kluczowego biegłego rewidenta działającego w imieniu innej firmy
audytorskiej, który z datą 30 kwietnia 2021 roku wydał opinię z objaśnieniem o tym sprawozdaniu
finansowym.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Towarzystwa zarządzającego Funduszem i Subfunduszem, i reprezentującego Fundusz
i Subfundusz, jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Subfunduszu zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, obowiązującymi Fundusz
i Subfundusz przepisami prawa oraz statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą
Zarząd Towarzystwa uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Subfunduszu do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Towarzystwa albo zamierza dokonać
likwidacji Subfunduszu, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej
alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Subfunduszu.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
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Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Subfunduszu ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Towarzystwa obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
•

•
•
•

•

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może
dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii
na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Towarzystwa,
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych z nimi ujawnień dokonanych przez Zarząd
Towarzystwa,
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Subfunduszu do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Subfundusz
zaprzestanie kontynuacji działalności,
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komitetowi Audytu Towarzystwa informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja na temat regulacji ostrożnościowych
W ramach badania sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy procedury badania, których celem
była identyfikacja przypadków naruszenia przez Subfundusz obowiązujących regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, które mogłyby mieć istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe. Za zapewnienie zgodności działalności Subfunduszu z powyższymi
regulacjami ostrożnościowymi odpowiada Zarząd Towarzystwa. Celem przeprowadzonego przez nas
badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania przez
Subfundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych.
W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego informujemy, że Subfundusz
w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, za wyjątkiem kwestii
dotyczącej przekroczenia limitów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku, opisanej w nocie
6.e. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, nie naruszył obowiązujących go regulacji
ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe jako całość.
Warszawa, dnia 30 maja 2022 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
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Warszawa, 27 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,
niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe Subfunduszu Novo Małych i Średnich
Spółek wydzielonego w ramach Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wyniosła 9 504
tysięcy złotych, natomiast Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa była
równa 112,97 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Subfundusz wygenerował dodatnią
stopę zwrotu w wysokości 28,99%.
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 dynamiki nowych zachorowań oraz
związane z tym stopniowe odmrażanie poszczególnych gałęzi gospodarek przełożyło się na
mocne odbicie rynków akcji. Jednocześnie mniejsza zmienność globalnych rynków akcji
oznaczała, że oczekiwany jest coraz mniejszy negatywny wpływ wirusa na stan światowej
gospodarki i wyceny poszczególnych spółek w przyszłości.
Po październikowych wzrostach na polskiej giełdzie pojawiły się spadki, zaliczane do
najsilniejszych na świecie. WIG zakończył miesiąc niżej o 7,8%, traciły zarówno ceny akcji
spółek dużych, jak i małych: WIG20 zniżkował o 8,8%, mWIG40 – o 6,6%, a sWIG80 – o 5,3%.
Spadły ceny akcji banków: podwyżka stóp procentowych została już wcześniej uwzględniona
przez inwestorów w cenach akcji, natomiast ani kolejne podwyżki, ani utrzymanie bardzo
niskich kosztów ryzyka nie były pod koniec listopada już tak pewne, jak kilka tygodni wcześniej.
W listopadzie inwestorzy wybierali głównie spółki technologiczne. Z tego powodu jednymi z
najlepiej zachowujących się indeksów na świecie były NASDAQ Composite i TecDAX; z tego
samego powodu względnie słabo zachowywały się ceny akcji w Warszawie.
Zbliżające się podwyżki stóp procentowych nie przeszkodziły amerykańskim indeksom w
kontynuowaniu wzrostów. Indeks szerokiego rynku – S&P 500 – zwyżkował w grudniu o 4,4%,
a cały rok zakończył wzrostem o 26,9%. Perspektywa szybkiego zacieśniania polityki
monetarnej przez FED nie sprzyja spółkom wzrostowym, stąd tym razem relatywnie słabiej
zachowywały się spółki technologiczne: NASDAQ Composite wzrósł w ostatnim miesiącu o
0,7%, a w całym roku – o 21,4%. Podobne tendencje można było zaobserwować również w
Europie: Stoxx Europe 600 wzrósł w grudniu o 5,4%, niemiecki DAX – o 5,2%, a francuski
CAC40 – o 6,4%. W tym czasie indeks niemieckich spółek technologicznych TecDAX zyskał
2,1%.

Pod koniec 2021 roku na krajowym rynku panowały mieszane nastroje. Indeks szerokiego
rynku WIG zakończył miesiąc wzrostem o 2,2%, w czym największy udział miały największe
spółki z WIG20, który zwyżkował o 3,3%. Słabo natomiast zachowywały się akcje średnich
spółek, co znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu mWIG40 o 0,7%. Spadały również
ceny akcji spółek małych – sWIG80 zakończył miesiąc spadkiem o 0,6%. Najważniejszym
wydarzeniem miesiąca grudnia było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która po raz trzeci
z rzędu zdecydowała się na podwyżkę stóp procentowych (do poziomu 1,75%) i
zasygnalizowała potrzebę dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Pomimo tego, relatywnie
słabo zachowywały się notowania krajowych banków (indeks WIG Banki wzrósł o 0,8%),
którym podwyżki stóp powinny sprzyjać najbardziej. Takie zachowanie można tłumaczyć
wcześniejszym ujęciem podwyżek w wycenie. Zyskiwały natomiast akcje spółek
produkujących gry, dzięki czemu indeks WIG Games zakończył miesiąc wyżej o 4,6%. Cały
rok na krajowym rynku należy podsumować jako udany: WIG wzrósł o 21,5%, WIG20 – o
14,3%, mWIG40 – o 33,1%, a sWIG80 – o 24,6%
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.
Sądzimy, iż uwaga inwestorów w kolejnych miesiącach skupiona będzie dalej na temacie
wychodzenia z załamania gospodarczego spowodowanego pandemią oraz toczącym się
konfliktem na Ukrainie, który już spowodował spore zamieszanie na rynku surowców oraz braki
w dostawach kluczowych towarów importowanych przez kraj objęty działaniami zbrojnymi.
Opisane powyżej wydarzenia również wpłyną proinflacyjnie. W związku z tym rynki będą
oczekiwać na wpływ wcześniej wspomnianej stymulacji monetarno-fiskalnej oraz
ustabilizowanie się sytuacji geopolitycznej.

……………………………………
Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO
MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

2021-12-31

2020-12-31

Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy w
tys.

Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy w
tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

6 592

7 968

83,60%

10 108

9 339

72,65%

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

1 595

1 449

15,20%

2 301

2 355

18,32%

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o. o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa zagraniczne

-

-

-

-

-

-

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Udzielone pożyczki pieniężne

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne
Suma:

-

-

-

-

-

-

8 187

9 417

98,80%

12 409

11 694

90,97%
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AKCJE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Aktywny rynek nieregulowany
PLATIGE IMAGE SA (PLPTGMG00013)

Aktywny rynek
nieregulowany

NEW CONNECT

3 506

Polska

Aktywny rynek regulowany
BBI DEVELOPMENT NFI SA (PLNFI1200018)

Aktywny rynek
regulowany

APATOR SA (PLAPATR00018)

Aktywny rynek
regulowany

BANK MILLENNIUM SA (PLBIG0000016)

Aktywny rynek
regulowany

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
(PLPEKAO00016)

Aktywny rynek
regulowany

ORANGE POLSKA SA (PLTLKPL00017)

Aktywny rynek
regulowany

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019)

Aktywny rynek
regulowany

STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017)

Aktywny rynek
regulowany

FFIL ŚNIEŻKA SA (PLSNZKA00033)

Aktywny rynek
regulowany

GRUPA KĘTY SA (PLKETY000011)

Aktywny rynek
regulowany

CIECH SA (PLCIECH00018)

Aktywny rynek
regulowany

SEKO SA (PLSEKO000014)

Aktywny rynek
regulowany

WAWEL SA (PLWAWEL00013)

Aktywny rynek
regulowany

AB SA (PLAB00000019)

Aktywny rynek
regulowany

TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011)

Aktywny rynek
regulowany

GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

Wartość wg wyceny na dzień
bilansowy w tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

214

101

1,06%

214

101

1,06%

6 378

7 867

82,54%

15 745

Polska

67

80

0,84%

9 025

Polska

295

180

1,89%

14 136

Polska

100

116

1,22%

900

Polska

114

110

1,15%

24 589

Polska

123

208

2,18%

102 864

Polska

425

359

3,77%

582

Polska

288

153

1,61%

4 000

Polska

273

306

3,21%

300

Polska

96

183

1,92%

1 200

Polska

41

50

0,52%

26 449

Polska

187

194

2,04%

342

Polska

399

167

1,75%

15 042

Polska

521

812

8,52%

63 753

Polska

224

169

1,77%
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AKCJE

Rodzaj rynku

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)

Aktywny rynek
regulowany

DOM DEVELOPMENT SA (PLDMDVL00012)

Aktywny rynek
regulowany

HELIO SA (PLHELIO00014)

Aktywny rynek
regulowany

UNIBEP SA (PLUNBEP00015)

Aktywny rynek
regulowany

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA
(PLASSEE00014)

Aktywny rynek
regulowany

KRUK SA (PLKRK0000010)

Aktywny rynek
regulowany

ALIOR BANK SA (PLALIOR00045)

Aktywny rynek
regulowany

FERRO SA (PLFERRO00016)

Aktywny rynek
regulowany

ATAL SA (PLATAL000046)

Aktywny rynek
regulowany

AC SA (PLACSA000014)

Aktywny rynek
regulowany

AUTO PARTNER SA (PLATPRT00018)

Aktywny rynek
regulowany

TORPOL SA (PLTORPL00016)

Aktywny rynek
regulowany

SKARBIEC HOLDING SA (PLSKRBH00014)

Aktywny rynek
regulowany

Nienotowane na aktywnym rynku
Suma:

Nazwa rynku
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE
GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

Wartość wg wyceny na dzień
bilansowy w tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

149 034

Polska

440

444

4,66%

3 600

Polska

269

432

4,53%

27 778

Polska

433

478

5,02%

7 000

Polska

91

72

0,76%

1 000

Polska

30

52

0,55%

250

Polska

72

82

0,86%

7 500

Polska

93

410

4,30%

21 419

Polska

354

713

7,48%

7 000

Polska

254

323

3,39%

9 000

Polska

388

270

2,83%

60 339

Polska

313

857

8,99%

10 000

Polska

135

129

1,35%

17 213

Polska

353

518

5,43%

-

-

-

6 592

7 968

83,60%
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DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość
nominalna

Wartość wg
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.

Wartość wg
ceny nabycia
w tys.

Liczba

O terminie wykupu do 1 roku

Procentowy
udział w
aktywach
ogółem

-

-

-

Bony pieniężne

-

-

-

Bony skarbowe

-

-

-

Inne

-

-

-

Obligacje

-

-

-

1 595

1 449

15,20%

Bony pieniężne

-

-

-

Bony skarbowe

-

-

-

Inne

-

-

-

1 595

1 449

15,20%

195

166

1,74%

O terminie wykupu powyżej 1 roku

Obligacje
Aktywny rynek regulowany
DS1030 (PL0000112736)
BGOSK 2 1/8 06/05/30
(PL0000500278)

Aktywny rynek
regulowany
Aktywny rynek
regulowany

TREASURY
BONDSPOT
POLAND
RYNEK
REGULOWANY
GPW

SKARB
PAŃSTWA

Polska

25-10-2030

1,25 (Stały kupon)

1000

45

45

37

0,39%

BGK SA

Polska

05-06-2030

2,13 (Stały kupon)

1000

150

150

129

1,35%

1 400

1 283

13,46%

1 400

1 283

13,46%

1 595

1 449

15,20%

Nienotowane na aktywnym rynku
RE DEV 0325 J
(PLO210100015)
Suma:

Nienotowane
na aktywnym
rynku

Nie dotyczy

RE
DEVELOPMENT
SA

Polska

31-03-2025

6,00 (0)

1000

1400
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GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT

Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy w
tys.

Wartość wg ceny
nabycia w tys.

Łączna liczba

Rodzaj

Procentowy udział w
aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki
samorządu terytorialnego

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

-

-

-

-

Składniki bez gwarancji

-

-

-

-

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

-

-

-

-

195

195

166

1,74%

195

195

166

1,74%

195

195

166

1,74%

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Dłużne papiery wartościowe
Suma:

GRUPY KAPITAŁOWE O KTÓRYCH MOWA W ART. 98
USTAWY

Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy w
tys.

Procentowy udział w
aktywach ogółem

Grupa kapitałowa PZU

520

5,45%

Suma:

520

5,45%
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BILANS

2021-12-31

I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcja reverse repo/Buy-sell back

2020-12-31
9 531

12 855

103

1 146

11

15

-

-

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

8 134

11 694

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

1 283

-

6. Pozostałe aktywa

-

-

27

1 129

III. Aktywa netto (I - II)

9 504

11 726

IV. Kapitał funduszu

7 783

13 551

1. Kapitał wpłacony

38 848

20 642

-31 065

-7 091

494

-1 084

-261

-328

755

-756

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

1 227

-741

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

9 504

11 726

84 120,8930

133 898,5730

84 120,8930

133 898,5730

112,97

87,58

112,97

87,58

II. Zobowiązania

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa
A
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
I. Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe

01-01-2021 - 3112-2021

01-01-2020 - 3112-2020

489

214

397

184

92

30

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

-

-

Dodatnie saldo różnic kursowych

-

-

Pozostałe

-

-

424

320

Wynagrodzenie dla Towarzystwa

417

319

z tytułu wynagrodzenia stałego

417

319

-

-

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

-

-

Opłaty dla depozytariusza

7

1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów

-

-

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

-

-

Usługi w zakresie rachunkowości

-

-

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

-

-

Usługi prawne

-

-

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

-

-

Koszty odsetkowe

-

-

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości

-

-

Ujemne saldo różnic kursowych

-

-

II. Koszty funduszu

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania

Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)

-

-

1

-

423

320

66

-106

3 480

752

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

1 512

67

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

1 968

685

-

-

3 546

646

-

-

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+-VI)
VIII. Podatek dochodowy
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa
A

42

5

42,14

4,82

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Niniejszy rachunek wyniku należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

01-01-2021 - 31-12-2021

01-01-2020 - 31-12-2020

I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

11 726

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy

11 182

3 546

646

66

-106

a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

1 512

67

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

1 968

685

3 546

646

-

-

a) z przychodów z lokat netto

-

-

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

-

-

c) z przychodów ze zbycia lokat

-

-

-5 768

-101

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem)
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)

18 206

47

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)

-23 974

-148

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

-2 222

545

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

9 504

11 726

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

16 732

10 663

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana liczby jednostek w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na kategorie
A
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

158 853,6470

573,2180

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

208 631,3270

1 778,3790

Saldo zmian

-49 777,6800

-1 205,1610

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

368 000,3360

209 146,6890

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

283 879,4430

75 248,1160

Saldo zmian

84 120,8930

133 898,5730

Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

84 120,8930

133 898,5730

87,58

82,77

112,97

87,58

28,99%

5,81%

Zmiana liczby jednostek od początku działalności funduszu w rozbiciu na kategorie
A

III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego
A
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
A
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym
A
4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym i data wyceny
A
5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie
sprawozdawczym i data wyceny
A
6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie
sprawozdawczym
A
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto,
w tym:
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

88,63

2021-01-04

64,59

2020-03-16

118,94

2021-11-08

87,53

2020-12-29

112,34

2021-12-31

87,41

2020-12-30

2,53%

3,00%

2,49%

2,99%

-

-

0,04%

0,01%

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów

-

-

Usługi w zakresie rachunkowości

-

-

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

-

-

Opłaty dla depozytariusza

Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego
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Nota-1 Polityka rachunkowości Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Małych i Średnich
Spółek
Opis przyjętych zasad rachunkowości
Przyjęte przez Fundusz zasady rachunkowości opierają się na Ustawie o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2020, poz. 2436).
Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w
walucie polskiej dwa razy w roku, jako półroczne i roczne sprawozdanie finansowe. Informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. Nabycie albo
zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia
umowy. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Fundusz w Dniu Wyceny po godzinie 12:00 oraz składniki, dla
których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w następnym Dniu
Wyceny aktywów Funduszu. Dniem Wyceny jest ostatni dzień roboczy w kwartale, w którym odbywa się sesja na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala
się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte
nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. Składniki lokat Subfunduszu otrzymane w zamian za inne
składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które
zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne.
Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po
przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia
tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu. Wartość Walut Obcych oraz Aktywów Subfunduszu
notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w
relacji do dolara amerykańskiego, a jeżeli nie jest to możliwe do euro.
Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji Subfunduszu obejmujący:
 przychody z lokat netto stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami operacyjnymi netto
Subfunduszu,
 zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat stanowiący różnicę pomiędzy wartością zbytych w okresie
sprawozdawczym składników lokat w cenie sprzedaży a wartością tych składników w cenie nabycia z
uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych,
 niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat.
Przychody z lokat obejmują w szczególności dywidendy i inne udziały w zyskach, przychody odsetkowe oraz
dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz
zobowiązań w walutach obcych.
Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w
którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający
wartości tego prawa do dywidendy. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych wycenianych w
wartości godziwej nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Koszty pokrywane przez Subfundusz zostały określone w części II Statutu Funduszu w art. 54.
Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem pokrywa wszelkie
koszty działalności Funduszu oraz Subfunduszu z wyłączeniem opłat ponoszonych w związku z realizacją
transakcji nabywania i zbywania Aktywów Funduszu oraz Subfunduszu, w szczególności opłat maklerskich oraz
bankowych, odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rzecz Subfunduszu, przelewów z rachunków
bankowych, podatków oraz innych opłat o podobnym charakterze wymaganych przez organy państwowe w
związku z działalnością Funduszu lub Subfunduszu. Koszty opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim
Subfundusz pokrywa w zakresie, w jakim dotyczą one Aktywów Subfunduszu. Towarzystwo może również
postanowić o pokrywaniu kosztów obciążających Subfundusz ze środków własnych. Na koszty wynagrodzenia
zarządzania Subfunduszem tworzy się rezerwę. Płatności z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem
zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę.
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Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą "najdroższe sprzedaje się jako pierwsze",
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w
przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Opisanej metody nie stosuje się dla
transakcji z przyrzeczeniem odkupu. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje
się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię
netto. W sytuacji kiedy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej
kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.
Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego lub wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia lub
odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze z tym że na potrzeby określenia wartości aktywów
netto na jednostkę uczestnictwa w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym i
wypłaconym wynikających z zapisów w rejestrze uczestników Funduszu w Dniu Wyceny.
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej.
Przez aktywny rynek rozumie się rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub
zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących
informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki
brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem, a ceny są
podawane do publicznej wiadomości. Przez dostateczny wolumen i częstotliwość rozumie się:
1. Dla instrumentów udziałowych polskich i zagranicznych:
- jeśli spełniony jest co najmniej jeden z trzech następujących warunków, wolumen uznaje się za dostateczny:
a) wolumen obrotu za ostatni miesiąc pomnożony przez 12 miesięcy wynosi co najmniej 5% wielkości emisji
papieru wartościowego lub;
b) Towarzystwo jest w stanie sprzedać całą swoją pozycję w trakcie 365 dni lub;
c) wartość obrotu za poprzedni miesiąc wynosi co najmniej 300 tys. zł lub równowartość, przeliczając po średnim
kursie NBP z ostatniego dnia miesiąca;
- jeśli w poprzednim miesiącu wystąpiło co najmniej 7 dni z obrotem, częstotliwość uznaje się za dostateczną
2. Dla polskich obligacji skarbowych rynkiem aktywnym jest Treasury BondSpot Poland (TBSP)
3. Dla pozostałych instrumentów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego:
- jeśli spełniony jest co najmniej jeden z trzech następujących warunków, wolumen uznaje się za dostateczny:
a) wolumen obrotu za ostatni miesiąc pomnożony przez 12 miesięcy wynosi co najmniej 5% wielkości emisji
danej serii papieru wartościowego lub;
b) Towarzystwo jest w stanie sprzedać całą swoją pozycję w trakcie 365 dni lub;
c) wartość obrotu za poprzedni miesiąc wynosi co najmniej 100 tys. zł lub równowartość, przeliczając po średnim
kursie NBP z ostatniego dnia miesiąca;
- jeśli w poprzednim miesiącu wystąpiło co najmniej 5 dni z obrotem, częstotliwość uznaje się za dostateczną.
1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie
wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii
wartości godziwej);
3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny
opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).
Jako dane obserwowalne rozumie się dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby
uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni
lub pośredni:
a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku,
b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest aktywny,
c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a i b, które są obserwowalne w odniesieniu do
danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności:
– stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach,
– zakładaną zmienność,
– spread kredytowy,
d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek.
Za dane nieobserwowalne uznaje się dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich
wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez
uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej.
Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób:
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1)
jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym
rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w
dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny
kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego
odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z dnia wyceny; z zastrzeżeniem, że dla
polskich obligacji skarbowych cena pobierana jest z fixingu TBSP.
2)
jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym
rynku, przy czym na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji lub wolumen obrotu (dotyczy
instrumentów udziałowych) jest znaczący niski; a dla polskich obligacji skarbowych nie jest dostępny kurs
fixingowy TBSP.
a) dla papierów dłużnych innych niż polskie obligacje skarbowe - dla funduszu wycenianego na
podstawie kursów z 12:00 - według kursu z 23:30 z poprzedniego dnia wyceny, pod warunkiem, że w dniu tym na
składniku lokat zawarto co najmniej jedną transakcję. Jeżeli powyższe dane nie są dostępne wartość godziwa
wyznaczana jest według kwotowań serwisu informacyjnego Bloomberg z dnia wyceny- Bloomberg Generic
(BGN); przy czym w przypadku braku odpowiedniego kwotowania na dzień wyceny, jako wartość godziwą
przyjmuje się kwotowanie z dnia poprzedniego. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, papier dłużny
wyceniany jest według ceny z aktywnego rynku przyjętej w poprzednim dniu wyceny. Jeśli cena z poprzedniego
dnia wyceny jest ceną modelową (II lub III poziom wartości godziwej), przyjmuje się ostatnie dostępne
kwotowanie z aktywnego rynku.
b) dla polskich obligacji skarbowych - dla funduszu wycenianego na podstawie kursów z 12:00 – jeżeli
nie ma dostępnego kursu fixingowego TBSP na godzinę 12:00 - według kursu fixingowego TBSP dostępnego na
zamknięcie z poprzedniego dnia wyceny. Jeżeli powyższe dane są niedostępne- wartość godziwa wyznaczana
jest według kwotowań serwisu informacyjnego Bloomberg z dnia wyceny- Bloomberg Generic (BGN); przy czym
w przypadku braku odpowiedniego kwotowania na dzień wyceny, jako wartość godziwą przyjmuje się kwotowanie
z zamknięcia z poprzedniego dnia wyceny. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, papier dłużny wyceniany
jest według ceny przyjętej w poprzednim dniu wyceny
c) dla akcji - według średniego kursu z najlepszych ofert kupna i sprzedaży
Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób:
1. Dłużne papiery wartościowe nowych emisji (z wyłączeniem polskich obligacji skarbowych)dopuszczone
do publicznego obrotu, do momentu pierwszego badania aktywności rynku po pierwszym notowaniu,
wyceniane są według wartości godziwej, za którą zgodnie z §24 Rozporządzenia uznaje się:
cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne
w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
w przypadku braku ceny, o której mowa w lit. a), wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego
o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).
2. Prawa poboru dopuszczone do publicznego obrotu do momentu pierwszego notowania na rynku
aktywnym wyceniane są zgodnie ze wzorem wyznaczającym ich teoretyczną wartość:
3. Prawa poboru i warranty niedopuszczone do publicznego obrotu wycenia się w wartości godziwej przy
użyciu uzgodnionego z Depozytariuszem modelu wyceny uwzględniającego w szczególności wartość
godziwą akcji na które opiewa prawo poboru lub warrant oraz wartość wynikającą z nabycia tych akcji w
wyniku realizacji praw przysługujących prawom poboru lub warrantom.
4. Za wartość godziwą praw do akcji uznaje się wartość ustaloną przy uwzględnieniu ceny lub wartości
godziwej akcji.
5. Certyfikaty inwestycyjne wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po
dniu ogłoszenia wartości certyfikatów inwestycyjnych do godziny 12:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny.
6. Jednostki uczestnictwa wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po
dniu ogłoszenia wartości jednostek uczestnictwa do godziny 12:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny.
7. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
wycenia się w oparciu o ostatnio ogłoszoną wartość tytułów uczestnictwa, z uwzględnieniem zdarzeń
mających wpływ na wartość godziwą, jakie miały miejsce po dniu ogłoszenia wartości tytułów
uczestnictwa do godziny 12:00 czasu polskiego w Dniu Wyceny.
8. Depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu wartości
godziwej. W przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza się
wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.
9. Kwity depozytowe wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu uwzględniającego w
szczególności wartość godziwą papieru wartościowego w związku z którym został wyemitowany kwit
depozytowy oraz różnice w uprawnieniach wynikających z kwitu depozytowego oraz papieru
wartościowego.
10. Wierzytelności wycenia się według wartości godziwej, przy użyciu modelu zdyskontowanych
przepływów pieniężnych.
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11. Nieruchomości wycenia się w oparciu o operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o
gospodarce nieruchomościami, przy czym należy uwzględnić wszelkie istotne zmiany wartości godziwej
nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego, w okresie jego obowiązywania.
12. Oszacowanie wartości składnika lokat dla którego nie istnieje aktywny rynek może nastąpić na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się również wartość wyznaczoną poprzez:
 oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych
związanych z tym składnikiem,
 zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane
wejściowe pochodzą z aktywnego rynku,
 oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
 oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie
ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej
konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości
skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień
przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.
Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. Zobowiązania z tytułu
otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustala
się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.
Transakcja repo/sell-buy back - transakcję, w której fundusz zobowiązuje się wobec drugiej strony do
przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian
za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę, a druga strona zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia
prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę
określonej kwoty przez fundusz.
Transakcje repo/sell-buy back wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej.
Transakcja reverse repo/buy-sell back - transakcję, w której druga strona zobowiązuje się wobec funduszu do
przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian
za zapłatę określonej kwoty przez fundusz, a fundusz zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa
własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę
określonej kwoty przez drugą stronę.
Transakcje reverse repo / buy-sell back wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu
wyceny wartości godziwej, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza
się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.
Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są
notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są
denominowane.
Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany
zasad rachunkowości w dniu 1 lipca 2021 w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249, poz. 1859) w
brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
(Dz. U. 2020, poz. 2436).
Zamiany dotyczyły przyjętych zasad rachunkowości w obszarze:
1.
2.
3.
4.
5.

Wyceny lokat notowanych na aktywnym rynku.
Ustalenia metody badania rynków oraz przyjętych założeń.
Hierarchie wyceny instrumentów w nawiązaniu do badania rynków.
Pojęcie danych obserwowalnych.
Wartości godziwej składników lokat na aktywnym rynku.
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6.
7.

Wycena lokat nienotowanych na aktywnym rynku.
Wycena papierów wartościowych nabytych lub zbytych z przyrzeczeniem odkupu oraz wycena
należności i zobowiązań z tytułu pożyczek papierów wartościowych.
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Wszystkie dane w tysiącach złotych za wyjątkiem jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
Należności

2021-12-31

2020-12-31

11

15

11

-

Z tytułu instrumentów pochodnych

-

-

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

-

-

Z tytułu dywidend

-

15

Z tytułu odsetek

-

-

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

-

-

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

-

-

Pozostałe

-

-

Z tytułu zbytych lokat

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
Zobowiązania

2021-12-31

2020-12-31

27

1 129

Z tytułu nabytych aktywów

-

-

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

-

-

Z tytułu instrumentów pochodnych

-

-

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

-

1 100

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

-

-

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

-

-

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

-

-

Z tytułu wyemitowanych obligacji

-

-

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

-

-

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

-

-

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

-

-

27

29

-

-

Z tytułu rezerw
Pozostałe składniki zobowiązań
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2021-12-31
NOTA-4 I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

2020-12-31

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie w tys.

I. Banki / waluty
ING BANK ŚLĄSKI SA
PLN

103

103

1 146

103

1 146

103

01-01-2021 - 31-12-2021
NOTA-4 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych
PLN

1 146

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie w tys.

-

829

-

874

829

829

874

874

2021-12-31
NOTA-5 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ - RYZYKO WARTOŚCI GODZIWEJ

1 146

01-01-2020 - 31-12-2020

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

2020-12-31
Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Procentowy udział w
aktywach(w tys.) ogółem

Procentowy udział w
aktywach(w tys.) ogółem

Środki pieniężne i ekwiwalenty

103

1,08%

1 146

8,92%

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

166

1,74%

2 355

18,32%

-

-

-

-

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
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2021-12-31
NOTA-5 RYZYKO KREDYTOWE - RYZYKO NIEDOTRZYMANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ DRUGĄ STRONĘ
TRANSAKCJI

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

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

2020-12-31

Procentowy udział w
aktywach(w tys.) ogółem

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Procentowy udział w
aktywach(w tys.) ogółem

9 531

100,00%

3 516

27,36%

103

1,08%

1 146

8,92%

11

0,12%

15

0,12%

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

8 134

85,34%

2 355

18,32%

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

1 283

13,46%

-

-

1 412

14,81%

2 054

15,98%

129

1,35%

2 054

15,98%

129

1,35%

2 054

15,98%

1 283

13,46%

-

-

1 283

13,46%

-

-

Środki na rachunkach bankowych
Należności

Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat w podziale
na kategorie bilansowe
BGK SA
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
RE DEVELOPMENT SA
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO/BUY-SELL BACK, POŻYCZEK
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

2021-12-31

2020-12-31
-

-

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

-

-

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

-

-

-

-

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

-

-

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

-

-

-

-

-

-

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

III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia
o pożyczkach papierów wartościowych
IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
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2021-12-31
NOTA-9 I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

2020-12-31

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w walucie sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień bilansowy
w danej walucie w tys.

I. Aktywa

-

9 531

-

12 855

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

-

103

-

1 146

103

103

1 146

1 146

-

11

-

15

11

11

15

15

PLN
2. Należności
PLN
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

-

-

-

-

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

-

8 134

-

11 694

8 134

8 134

11 698

11 694

PLN
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
PLN
6) Pozostałe aktywa

-

1 283

-

-

1 283

1 283

-

-

-

-

-

-

II. Zobowiązania
PLN

27
27

27

01-01-2021 - 31-12-2021
NOTA-10 ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
Dłużne papiery wartościowe
Akcje
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe
Suma:

Wartość zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat
w tys.

1 129
1 129

1 129

01-01-2020 - 31-12-2020

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku z
wyceny aktywów w tys.

Wartość zrealizowanego
zysku (straty) ze zbycia lokat

Wzrost (spadek)
niezrealizowanego zysku z
wyceny aktywów w tys.

1 512

2 085

67

685

-66

-60

6

16

1 578

2 145

61

669

-

-117

-

-

-

-117

-

-

-

-

-

-

1 512

1 968

67

685
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NOTA-11 I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

01-01-2021 - 31-12-2021

01-01-2020 - 31-12-2020

Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla Towarzystwa

-

-

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

-

-

Opłaty dla depozytariusza

-

-

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów

-

-

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

-

-

Usługi w zakresie rachunkowości

-

-

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

-

-

Usługi prawne

-

-

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

-

-

Koszty odsetkowe

-

-

Koszty związane z prowadzeniem nieruchomości

-

-

Ujemne saldo różnic kursowych

-

-

Pozostałe

1

-

NOTA-11 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

01-01-2021 - 31-12-2021

01-01-2020 - 31-12-2020

Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

z tytułu wynagrodzenia stałego

417

z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania
Suma:

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
I Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego

319

-

-

417

319

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Rok bieżący

Rok 1 poprzedni

Rok 2 poprzedni

9 504

11 726

11 182

112,97

87,58

82,77

II. Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego
A
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Informacja dodatkowa - Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo
Małych i Średnich Spółek
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w
sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.
W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy nie zostały ujęte żadne
znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po dacie bilansowej pojawił się nowy czynnik ryzyka – agresja militarna Rosji na Ukrainę w
dniu 24 lutego 2022 r. Wybuch wojny doprowadził do spadku wartości akcji i złotego oraz
wzrostu cen surowców i metali szlachetnych.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego sytuacja za wschodnią granicą Polski nie
zmieniła się od dnia rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę. Nadal trwają walki na różnych
terenach całego kraju. Konflikt zbrojny może mieć istotne przełożenie na kondycję
gospodarek państw uczestniczących w wojnie, krajów ościennych, a nawet na koniunkturę
globalną m.in. wyższe ceny surowców i wyższe stopy procentowe.
W wariancie bazowym jej wpływ na sytuację funduszu powinien być jednak umiarkowany. Na
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd TFI nie jest w stanie przewidzieć
długości trwania konfliktu zbrojnego i jego wpływu na wyniki funduszu w przyszłości.
3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w
sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych.
W dniu 31 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z §4 Rozporządzenia
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne oraz depozytariusze
obowiązani byli zapewnić dostosowanie rachunkowości do przepisów rozporządzenia
zmienianego nie później niż do dnia 1 lipca 2021 roku. Dostosowanie zasad rachunkowości
Funduszu do znowelizowanego Rozporządzenia nastąpiło w dniu 1 lipca 2021 roku. Zgodnie
z §2 ust 3 Rozporządzenia dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie
zostały przekształcone. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami wynikają jedynie z dostosowania formatu do znowelizowanego
Rozporządzenia i rozszerzenia zakresu niniejszej Informacji dodatkowej.
a. Zbiorcza wartość aktywów i zobowiązań sklasyfikowanych na poszczególnych
poziomach (poziom 1, 2 lub 3) hierarchii wartości godziwej.
W przypadku stosowania do wyceny lokat nienotowanych na aktywnym rynku modeli
wyceny dla określonych kategorii lokat może się zdarzyć, że z uwagi na metodologię
modeli oraz rodzaj zastosowanych do modeli danych wejściowych rzeczywista cena
możliwa do osiągnięcia na rynku w przypadku sprzedaży takich papierów wartościowych
będzie różniła się od wartości godziwej oszacowanej przy pomocy wyceny modelowej.
Wartość instrumentów wycenianych przy zastosowaniu modeli zgodnie z hierarchią 2 lub
3 ustalania wartości godziwej wyniósł na dzień 31.12.2021 r.:
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Wartość instrumentów
wycenianych przy
Wartość aktywów netto w tys. zł. na
zastosowaniu modeli zgodnie
dzień 31 12 2021
z hierarchią 2 lub 3 ustalania
wartości godziwej
9504
1498
b. Kwoty przeniesień między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii wartości
godziwej, powody tych przeniesień i stosowane przez fundusz zasady
ustalania, kiedy przeniesienia między poziomami powinny nastąpić.
Zgodnie z zapisami szczegółowych zasad rachunkowości klasyfikacja instrumentów
dłużnych do rynku głównego oparta jest na kryterium istotności obrotu na danym
instrumencie. Instrumenty dłużne notowane na GPW i w Alternatywnym Systemie
Obrotu w ramach rynku Catalyst, kwalifikowane są:
Dla polskich obligacji skarbowych:
- rynek Treasury BondSpot Poland zgodny z regulaminem fixingu skarbowych
papierów wartościowych;
Dla pozostałych instrumentów dłużnych oraz instrumentów rynku pieniężnego:
- jeśli spełniony jest co najmniej jeden z trzech następujących warunków, wolumen
uznaje się za dostateczny:
a) wolumen obrotu za ostatni miesiąc pomnożony przez 12 miesięcy wynosi co
najmniej 5% wielkości emisji danej serii papieru wartościowego lub;
b) Towarzystwo jest w stanie sprzedać całą swoją pozycję w trakcie 365 dni lub;
c) wartość obrotu za poprzedni miesiąc wynosi co najmniej 100 tys. zł lub
równowartość, przeliczając po średnim kursie NBP z ostatniego dnia miesiąca;
Częstotliwość- jeśli w poprzednim miesiącu wystąpiło co najmniej 5 dni z obrotem,
częstotliwość uznaje się za dostateczną.
Zmiany hierarchii ustalania wartości godziwej pomiędzy poziomem 1 (wycena oparta
o notowania rynkowe) i poziomem 2 uzależniona jest od spełnienia powyższych
kryteriów istotności obrotu oraz częstotliwości, które badane są w jednomiesięcznym
miesięcznym interwale.
W ciągu okresu raportowego wystąpiły przeniesienia pomiędzy poziomami hierarchii
1 i 2 wyceny godziwej:
Wartość zmian z poziomu
Wartość zmian z poziomu
wyceny modelowej na rynkową wyceny modelowej na rynkową
(z hierarchii drugiej na pierwszą) (z hierarchii pierwszej na drugą)
w tys. zł.
w tys. zł.
205

191

c. Opis techniki (technik) wyceny oraz dane wejściowe wykorzystane w wycenie
wartości godziwej.
Dla dłużnych instrumentów wycena została przygotowana metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych, przy stopie dyskontowej zbudowanej addytywnie z
poszczególnych składowych, zgodnie z poniższym wzorem:
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R_t= RFR+ 〖Spread〗_rating+〖Spread〗_specyficzny±Spread opcyjny
gdzie:
Rt – jest to pierwotna stopa dyskontowa instrumentu
RFR – wartość z krzywej spotowej (np. dostarczanych przez Refinitiv lub Bloomberg)
stóp wolnych od ryzyka na dzień wyceny, kalibracji odpowiadająca przepływowi w
terminie t
Spread rating – jest to spread kredytowy wskazujący ryzyko odpowiadające ratingowi
emisji według stanu na Dzień Emisji, kalibracji, Wyceny.
Spread specyficzny – jest to spread kredytowy wyrównujący ryzyko instrumentu do
ryzyka rynkowego wynikającego z ceny emisji, kalibracji
Spread opcyjny – wyrażona w punktach procentowych wartość opcji call/put według
stanu na dzień emisji, wyceny.
Przy czym Spread specyficzny jest wyznaczany w wartości zrównującej cenę
modelową z wartością godziwą na Dzień Kalibracji.
Metoda skorygowanych aktywów netto wyceny instrumentów udziałowych opiera się
na podejściu majątkowym, bazującym na metodzie kosztowej. Przyjmuje się w niej,
że wartość podmiotu określa się przez wartość rynkową poszczególnych aktywów
pomniejszonych o zobowiązania. W gruncie rzeczy metoda ta jest udoskonaleniem
metody wyceny według wartości księgowej i polega na określeniu wartości bieżącej
(aktualizacji) aktywów lub zobowiązań netto, wynikającej ze sprawozdania
finansowego na dzień wyceny i dokonaniu korekt do tak otrzymanej wartości w tych
obszarach, w których występują znaczne, możliwe do oszacowania, różnice między
wartością księgową a wartością ekonomiczną. W przypadku wyceny wartości
nieruchomości stosuje się unormowania prawne oraz standardy rzeczoznawców
majątkowych.
d. Fundusz nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w oparciu o III
poziom hierarchii wartości godziwej.
4. Dokonane korekty błędów podstawowych.
a. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki informowania
uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny,
przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania certyfikatów inwestycyjnych lub
zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.
b. W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy nie zostały ujęte
znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
c. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się
zawieranych transakcji.

5. Założenie kontynuowania działalności.
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), jednak istnieje znacząca
niepewność co do zdolności Funduszu do kontynuowania działalności spowodowana
wypowiedzeniem w dniu 4 grudnia 2020 r. przez ING Bank Śląski S.A. (dalej jako ING
Bank lub Depozytariusz) umowy o pełnienie funkcji depozytariusza dla Funduszu.
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek

Na podstawie porozumień pomiędzy Opera Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych
S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) a ING Bankiem okres pełnienie przez ING Bank funkcji
depozytariusza dla Funduszu był już przedłużany 4 krotnie. Pierwotny okres
wypowiedzenia upływał w dniu 4 czerwca 2021 r., został on jednak wydłużony na
podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2021 roku do dnia 10 stycznia 2022 roku,
następnie porozumieniem z dnia 5 stycznia 2022 roku został wydłużony do dnia 25
kwietnia 2022 roku, a porozumieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku został wydłużony do
dnia 28 kwietnia 2022 roku. Na dzień obecny obowiązuje porozumienie zawarte z dnia 27
kwietnia 2022 r., które przedłużyło pełnienie funkcji depozytariusza dla Funduszu przez
ING Bank do 7 listopada 2022 roku (czyli okres dłuższy niż standardowy 6 miesięczny
okres wypowiedzenia). Fundusz w celu przedłużenia okresu wypowiedzenia przez ING
Bank, po dacie bilansowej dostosował wszystkie przekroczenia limitów inwestycyjnych
występujące na 31 grudnia 2021 r. Depozytariusz pozytywnie ocenił wykonane
dotychczas przez Towarzystwo kroki, których wymagał od Funduszu w celu uzyskania
obecnego przedłużenia oraz poinformował, o gotowości do rozważenia dalszego
przedłużenia okresu wypowiedzenia.
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.
W okresie bilansowym trwało ogólnoświatowe zdarzenie rozprzestrzenianie się
koronawirusa SARS-Cov-2, w związku z tym wprowadzane były stany zagrożeń
epidemicznych w Polsce. Zdarzenia te miały duży wpływ na sytuacje zarówno na
polskim, jak i światowym rynku finansowym. Wycena papierów wartościowych w
przedstawionym sprawozdaniu finansowym sporządzona jest na podstawie danych na
dzień 31 grudnia 2021 roku i odzwierciedla wartości jakie występowały w tamtym okresie.
Potencjalna przyszła zmienność wartości może być zależna od długości trwania
pandemii oraz kondycji przedsiębiorstw, skarbu państwa oraz finansów gmin i miast po
zakończeniu pandemii.
6. Pozostałe informacje
a. Informacje o ustanowionych zastawach rejestrowych.
Nie wystąpiły.
b. Informacje o certyfikatach inwestycyjnych nieopłaconych w całości ceny
emisyjnej.
Nie wystąpiły.
c. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość aktywów
funduszu.
Nie wystąpiły.
d. Informacje o aktywach funduszu, w odniesieniu do których minął termin
płatności lub występują opóźnienia w regulowaniu odsetek lub innych
zobowiązań umownych.
Nie wystąpiły.
e. Informacje o przestrzeganiu ustawowych ograniczeń inwestycyjnych. Na dzień
31 grudnia 2021 wystąpiły przekroczenia:
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Podstawa
prawna

Nazwa limitu

Stawka
limitu

Wynik
badania ost. ofic.

Łączna wartość papierów wartościowych i instrumentów
Ustawa o FI
rynku pieniężnego innych niż określone w pkt 1,2 i 4 nie
Art_93_1_5
może przekroczyć 10% wartości aktywów funduszu.
Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż
5% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden
podmiot.
Ustawa o FI
Limit może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość
Art_96_1
lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku
pieniężnego podmiotów, w których fundusz ulokował ponad
5% wartości aktywów, nie przekroczy 40% wartości
aktywów.

< 10,00%

13,66

= 5,00%
= 10,00%
= 40,00%

13,66

RE DEVELOP

= 5,00%
= 10,00%
= 40,00%

13,66

TOTAL

= 5,00%
= 10,00%
= 40,00%

48,89

= 5,00%
= 10,00%
= 40,00%

48,89

RE DEVELOP
Wartość zaangażaownia w papiery wartościowe może być
Ustawa o FI
zwiększona z 5% do 10%, jeżeli suma papierów
Art_96_3
wartościowhch ponad 5% nie przekroczy 40%

Łączna wartość lokat funduszu w papiery wartościowe i
instrumenty rynku pieniężnego, w których fundusz ulokował
Ustawa o FI ponad 5% wartości aktywów funduszu, nie więcej jednak
Art_98_5
niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1, oraz inne podmioty,
nie może przekroczyć 40% wartości aktywów funduszu.
TOTAL

7. Informacje ujawnione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu europejskiego
i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości
transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ponownego
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L
337/1 z 23.12.2015 r.) (Rozporządzenie „SFTR”)
Na dzień bilansowy fundusz nie posiadał pozycji oraz w okresie sprawozdawczym nie
zawierał transakcji o których mowa w art.13 ust. 1 pkt a obejmującym dane z sekcji A
załącznika Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia
25 listopada 2015 roku.
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Warszawa, dnia 27 maja 2022 roku

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami) składamy poniżej swe
podpisy pod sprawozdaniem finansowym funduszu Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz
Novo Małych i Średnich Przedsiębiorstw za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia
2021 roku.

Signature Not Verified

……………………………………
Maciej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

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

Dokument podpisany przez KRZYSZTOF
ANDRZEJ ŁĘKARSKI
Data: 2022.05.27 11:59:03 CEST

……………………………………
Krzysztof Łękarski
Wiceprezes Zarządu
Podpis w formie elektronicznej

Katowice, 27 maja 2022 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 oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów, w tym
w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów
wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu Novo Małych i Średnich Spółek za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sporządzonym 27 maja 2022 r., są zgodne ze
stanem faktycznym.
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