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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego OPERA Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), które zawiera wprowadzenie do połączonego sprawozdania
finansowego, połączone zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzone na dzień 31 grudnia 2019
roku, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto za rok
zakończony w tym dniu („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
•

•
•

przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień
31 grudnia 2019 r. oraz jego wyniku z operacji za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem
Funduszu,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
25 czerwca 2020 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej
jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do
ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z poźn.zm) oraz Rozporządzenia UE nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE
L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) 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 IFAC. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od
Funduszu zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz
w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
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Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat
tych spraw.
Wycena nienotowanych na aktywnych rynkach składników lokat Funduszu
Istotną część lokat stanowią lokaty w dłużne papiery wartościowe notowane, nienotowane lub takie,
dla których rynki ocenione zostały jako nie spełniające kryteriów rynku aktywnego. Łączna wartość
lokat w dłużne papiery wartościowe wykazana w zestawieniu lokat Funduszu w połączonym
sprawozdaniu finansowym wynosi 30.018 tysięcy złotych, w tym lokaty w dłużne papiery wartościowe
nienotowane na aktywnych rynkach wynoszą 3.173 tysięcy złotych i stanowią 9,01% aktywów
Funduszu.
Wycena dłużnych papierów wartościowych notowanych na aktywnych rynkach została dokonana
z zastosowaniem notowań rynkowych, a nienotowanych na aktywnych rynkach z zastosowaniem
skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości.
Uznaliśmy, że wyceny lokat, gdzie Zarząd Towarzystwa zastosował istotne osądy i szacunki są
obszarami ryzyka istotnego zniekształcenia i stanowią kluczowe zagadnienie badania.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Szczegółowe zestawienia lokat i inne informacje zostały przedstawione w jednostkowych
sprawozdaniach finansowych poszczególnych Subfunduszy w tabelach uzupełniających oraz
w informacjach dodatkowych.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
Dokonaliśmy oceny czy zastosowane zasady wyceny są zgodne z obowiązującymi przepisami, polityką
rachunkowości i czy są adekwatne do specyfiki lokat w portfelach Subfunduszy.
Uzyskaliśmy zrozumienie procesu wycen, z uwzględnieniem zasad określania rynków jako aktywne
i potwierdzenie działania mechanizmów kontrolnych w tym obszarze.
Dla papierów wartościowych notowanych dokonaliśmy samodzielnej weryfikacji wyceny.
Na próbie dłużnych papierów wartościowych sprawdziliśmy działanie modelu wyceny według
skorygowanej ceny nabycia oraz oceniliśmy przesłanki wystąpienia utraty wartości dłużnych papierów
wartościowych na podstawie analiz i modeli dostępnych poprzez serwis niezależnej agencji
informacyjnej. Dla pozostałych papierów dłużnych dokonaliśmy oceny istnienia przesłanek utraty
wartości na podstawie analizy danych finansowych emitentów i innych informacji przekazanych nam
przez Zarząd Towarzystwa.
Przeprowadziliśmy także analizę ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym mających wpływ na wycenę.
papierów wartościowych.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa za sprawozdanie finansowe
Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), towarzystwa
zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz, jest odpowiedzialny za sporządzenie, na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, wchodzących w skład Funduszu subfunduszy:
Avista.pl, Equilibrium.pl, Pecunia.pl i Universa.pl („Subfundusze”), sprawozdania finansowego, które
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przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Funduszu
zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Fundusz przepisami prawa i statutem, 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
Funduszu 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 albo zamierza dokonać likwidacji Funduszu, 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 są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
Funduszu.
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.
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 stopy zwrotu Funduszu ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jego 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 ujawnień dokonanych przez Zarząd Towarzystwa;
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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 Funduszu 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 Fundusz
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 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.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych
Zarząd Towarzystwa odpowiada za zapewnienie zgodności działania Funduszu z regulacjami
ostrożnościowymi.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Fundusz przestrzegał
obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach.
Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie odrębnej opinii na temat przestrzegania
przez Fundusz obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten temat.
W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Funduszu informujemy, że w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku nie stwierdziliśmy naruszenia
obowiązujących regulacji ostrożnościowych w zakresie, w jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe Funduszu.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Funduszu są zgodne z prawem i przepisami
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obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na
mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Funduszu uchwałą nr 12 Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Towarzystwa z dnia 28 czerwca 2019 roku. Sprawozdania finansowe
Funduszu badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2017 roku, to
jest przez 3 kolejne lata obrotowe.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Hanna Sztuczyńska.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355
w imieniu której działa kluczowy biegły rewident
Signed by /
Podpisano przez:
Hanna Sztuczyńska
Date / Data: 202006-25 19:02

Hanna Sztuczyńska
Biegły Rewident
Nr w rejestrze 9269

Signed by /
Podpisano przez:
André Helin
Date / Data:
2020-06-25 19:50
dr André Helin
Prezes Zarządu Komplementariusza
Biegły Rewident, nr w rejestrze 90004

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 roku.
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Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,
niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe OPERA Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Wartość Aktywów Netto OPERA Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego wyniosła 23 647 tysięcy złotych.
Czynnikami odpowiadającymi za kształtowanie się sytuacji na rynkach finansowych w 2019
roku były przede wszystkim silne zawirowania geopolityczne, wśród których na pierwszym
miejscu należy wymienić spór handlowy na linii Waszyngton – Pekin. Konflikt ten przełożył
się między innymi na załamanie światowej wymiany towarowej, co dodatkowo wzmagało
obawy, iż oczekiwane spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego może być głębsze.
Nerwowość na światowych giełdach na początku drugiej połowy wzrosła po tym, jak Stany
Zjednoczone zapowiedziały nałożenie nowych taryf celnych o wartości 300 mld dolarów na
towary importowane z Chin, na co chińska strona odpowiedziała wstrzymaniem zakupów
produktów rolnych oraz pozwoleniem na osłabienie własnej waluty do poziomów powyżej 7
juanów za amerykańskiego dolara, co miało przynajmniej w części zrekompensować
chińskim producentom starty związane z dodatkowymi cłami. Kolejnym czynnikiem, który
podsycał niepewność na rynkach była trwająca od ponad trzech lat, czyli od referendum w
2016 roku, kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ostateczne kwestie
odnośnie formy oraz terminu opuszczenia unijnych struktur przez Zjednoczone Królestwo
podjęte w pod koniec roku zostały pozytywnie odebrane przez rynki eliminując dominujący
czynnik niepewności.
Pomimo chwilowych spadków na globalnych rynkach spowodowanych obawami inwestorów
dotyczących postępu wojen handlowych, zwiększonej eskalacji konfliktu pomiędzy USA a
Chinami, czy realizacji Brexitu, amerykański indeks szerokiego rynku S&P500 wzrósł aż o
29%, co było najlepszym wynikiem od 2013 roku. Niewątpliwą rolę w tak znacznym wzroście
odegrało zawarcie wstępnego porozumienia pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, a także
zmiana polityki pieniężnej głównych banków centralnych w kierunku bardziej ekspansywnych
działań, takich jak dostarczenie płynności rynkom poprzez zmniejszanie stopy procentowej
oraz ponowne rozpoczęcie skupu obligacji skarbowych. W przypadku EBC oczekiwania
rynków w zakresie rozpoczęcia luzowania pieniężnego wobec coraz głębszego spowolnienia
gospodarczego w strefie euro były bardzo rozbudzone, co poskutkowało uruchomieniem
przez Mario Draghiego praktycznie wszystkich dostępnych narzędzi w celu ratowania
gospodarki wliczając w to system tieringu oraz powrót do programu QE. W 2019 roku
zmieniło się także nastawienie Rezerwy Federalnej w kwestii kierunku, w którym podążać
będzie polityka monetarna, na co największy wpływ miały coraz słabsze dane
makroekonomiczne oraz negatywne skutki wojny handlowej. Dodatkowym sygnałem
mającym wpływ na powrót do bardziej ekspansywnej polityki pieniężnej była pierwsza od 12

lat inwersja krzywej dochodowości, które to wydarzenie na przestrzeni ostatniego półwiecza
było zapowiedzią nadchodzącej recesji. Pomimo pogarszających się nastrojów panujących w
Europie, w szczególności w sektorze przemysłowym, niemiecka giełda kontynuowała trend
wzrostowy. Indeks DAX zanotował w minionym roku wzrost o 25%, co było najlepszym
wynikiem od 7 lat. W Azji japoński indeks Nikkei zyskał 18%, a chiński Hang Seng 12,17%.
W odrobinę gorszej kondycji były rynki akcji w krajach rozwijających się. Stopa zwrotu z
indeksu MSCI EM ukształtowała się na poziomie 18,42%, przy czym indeks MSCI World
wygenerował zwrot w wysokości 27,67%. Ubiegłoroczna hossa na globalnych rynkach akcji
ominęła niestety giełdę z Książęcej. Warszawskiej GPW ciążył negatywny sentyment do
sektora bankowego wynikający z dwóch niekorzystnych dla podmiotów z sektora, wyroków
unijnego Trybunału dotyczących kredytów walutowych, oraz zwrotu prowizji w przypadku
przedterminowej spłaty kredytu. Nieujednolicona linia orzecznictwa w przypadku kredytów
frankowych, oraz niejasne wyroki sądów nie pozwalają nadal dokładnie oszacować koszów
jakie poniesie polski sektor bankowy w związku w wyrokiem TSUE, niemniej jednak dużo
zależeć będzie od liczby kredytobiorców zdecydowanych na złożenie pozwów sądowych. W
dalszym ciągu na GPW utrzymywało się również ryzyko polityczne, mające wpływ na wyceny
spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Zaangażowanie sektora energetycznego w
pomoc spółkom węglowym, plany konsolidacji państwowych spółek z różnych gałęzi
przemysłu, czego przykładem może być wezwanie PKN Orlen na 100% akcji Energii,
karuzela kadrowa po wygranych wyborach parlamentarnych oraz plany ostatecznej likwidacji
OFE w bardzo istotnym stopniu nadwyrężyły zaufanie inwestorów zagranicznych ceniących
przede wszystkim stabilne otoczenie polityczne, co przełożyło się na odpływ kapitału z
warszawskiej giełdy. Wzrosty na polskich indeksach hamowały również ujemne napływy
netto do funduszy inwestycyjnych akcji i mieszanych oraz kolejny etap zmniejszania udziału
Polski w indeksie MSCI Emerging Markets, co zmusiło zagraniczne fundusze pasywne do
sprzedaży pakietów krajowych akcji. Ostatecznie WIG20 w 2019 roku zanotował stopę
zwrotu na poziomie -5,5%. Nieznaczną stratę zanotowały także spółki z indeksu mWIG40,
bowiem wygenerowana stopa zwrotu przez ten indeks wyniosła -0,11%. Na tle indeksu
polskich blue chipów oraz czterdziestu średnich spółek, zdecydowanie lepiej w minionym
roku wypadły z trzeciego szeregu, bowiem stopa zwrotu w minionym roku z indeksu sWIG80
wyniosła 13,57%.
W 2019 roku obligacje skarbowe zyskiwały na wartości. W związku z utrzymującymi się
obawami dotyczącymi kondycji światowej gospodarki, eskalacją wojen handlowych oraz
niestabilną sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, inwestorzy poszukiwali tak
zwanych bezpiecznych przystani. Wzrost awersji do ryzyka przekładał się na przepływ
kapitału w stronę bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje skarbowe. Drugim
czynnikiem mającym wpływ na wzrost cen obligacji w minionym roku była łagodniejsza
polityka
pieniężna
głównych
banków
centralnych.
Rentowność
10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła na przestrzeni 2019 roku o ponad
28%, osiągając na koniec grudnia poziom 1,91%. Z podobną dynamiką trendu spadkowego
na rentownościach mieliśmy w minionym roku do czynienia w przypadku niemieckich
Bundów. Na koniec 2019 roku rentowność niemieckich 10 latek wyniosła -0,186%, notując
rekordowy niski poziom na początku września, kiedy to wyniosła -0,74%.

Polski rynek długu poruszał się zgodnie z globalnym trendem, niemniej jednak jego
dynamika nie była tak gwałtowna, na co mogły mieć wpływ między innymi zapowiedzi
nowych rządowych pakietów fiskalnych. Ceny polskich obligacji skarbowych wzrastały
pomimo rosnącego poziomu cen w gospodarce, który to poziom pod koniec roku przekroczył
cen inflacyjny NBP. Rosnąca inflacja nie skłoniła jednak RPP do podjęcia działań
zmieniających poziom stóp procentowych. Argumentowano to przejściowym charakterem
wzrostu poziomu cen, który według członków Rady powinien w 2020 roku osiągnąć szczyt w
I kwartale, po czym wyhamować w granice dopuszczalnych widełek. Na krajowym rynku
ubiegły rok przyniósł wzrost popytu ze strony klientów indywidualnych na skarbowe papiery
wartościowe co przełożyło się na napływy netto do dłużnych funduszy inwestycyjnych oraz
rekordową sprzedaż obligacji oszczędnościowych.
W 2020 roku najistotniejszym wyzwaniem dla światowej gospodarki będzie zmierzenie się z
negatywnymi efektami błyskawicznie rozprzestrzeniającej się pandemii korona wirusa
COVID19. Zgodnie z obecnymi prognozami mało prawdopodobne wydaje się uniknięcie
globalnej recesji, nawet pomimo wzmożonych działań banków centralnych. Drugim
wydarzeniem, które będzie bacznie obserwowane prze rynki będą jesienne wybory
prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

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

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY
OTWARTY
Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI
OPERA AVISTA.PL
OPERA EQUILIBRIUM.PL
OPERA PECUNIA.PL
OPERA UNIVERSA.PL
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

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

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Szczegółowy opis specjalizacji i ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszy znajduje się w Statucie Funduszu.
Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zostało sporządzone na
dzień 31 grudnia 2019 roku.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w
dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2019 roku. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez Spółkę BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000729684.

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

SKŁADNIKI LOKAT
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z o. o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa zagraniczne
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma:

Wartość wg ceny
nabycia w tys.
3 200
30 650
1 017
1 323
36 190

2019-12-31
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w tys.
3 172
26
30 018
426
1 322
34 964

Procentowy udział
w aktywach ogółem
9,01%
0,07%
85,30%
1,21%
3,76%
99,35%

Wartość wg ceny
nabycia w tys.
5 815
30 865
1 017
1 593
39 290

2018-12-31
Wartość wg wyceny
na dzień bilansowy
w tys.
6 939
29 794
-3
601
1 593
38 924

Procentowy udział
w aktywach ogółem
17,33%
74,40%
-0,01%
1,50%
3,98%
97,20%

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

POŁĄCZONY BILANS
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Zobowiązania własne subfunduszy
2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu
III. Aktywa netto (I - II)
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

2019-12-31
35 191
206
21
29 567
26 845
5 397
3 173
11 544
11 544
23 647
-3 913
1 830 168
-1 834 081
29 069
23 362
5 707
-1 507
23 649

2018-12-31
40 044
1 068
49
32 326
25 846
6 601
3 948
3 951
3 951
36 093
7 763
1 825 092
-1 817 329
28 998
23 164
5 834
-668
36 093

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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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
I. Przychody z lokat
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
II. Koszty funduszu
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
w tym:
Koszty oprogramowania
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
- z tytułu różnic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji (V+-VI)

01-01-2019 - 3112-2019
1 170
201
959
10
1 166
261
292
77
84
7
330
7
108

01-01-2018 - 3112-2018
1 388
173
1 191
14
10
1 045
356
292
79
98
9
124
87

76
194
972
198
-966
-127
2
-839
-42
-768

64
156
889
499
-1 924
-3 358
-1 839
1 434
1 307
-1 425

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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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
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)
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5)
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

01-01-2019 - 31-12-2019

01-01-2018 - 31-12-2018
36 093
-768
198
-127
-839
-768
-11 676
5 076
-16 752
-12 444
23 647
29 540

46 849
-1 425
499
-3 358
1 434
-1 425
-9 331
2 683
-12 014
-10 756
36 093
43 623

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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Warszawa, dnia 25 czerwiec 2020 roku

OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
My niżej podpisani, Członkowie Zarządu OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000228007, działając stosownie do postanowień art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) składamy poniżej swe podpisy pod sprawozdaniem
finansowym funduszu OPERA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od dnia
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

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

Katowice, 25 czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Śląski S.A. jako Depozytariusz dla OPERA Funduszu
Inwestycyjnego

Otwartego ( zwanego dalej Funduszem) oświadcza, że dane dotyczące

stanów aktywów, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych
i rachunkach papierów wartościowych oraz

pożytków z tych aktywów przedstawionych

w połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r., sporządzonym 25 czerwca 2020 r., są zgodne ze stanem faktycznym.
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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

