Załącznik do sprawozdania finansowego
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY
BPH SUBFUNDUSZU STABILNEGO WZROSTU
zarządzanego przez
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości
1.

Opis przyjętych zasad rachunkowości

Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
Informacje w sprawozdaniu finansowym prezentowane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, z późn. zm. „Ustawa”) oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) - „Rozporządzenie”.
Sprawozdanie sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej.
Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w tysiącach złotych, za wyjątkiem
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.
Na dzień bilansowy Subfundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny i na tej podstawie
sporządza sprawozdanie finansowe.
Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu oraz metody wyceny aktywów i
składników lokat oraz ustalenie zobowiązań i wyniku finansowego
Operacje dotyczące Subfunduszu, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu
finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też
zysków i strat ustala się oddzielnie.
Księgi rachunkowe Funduszu i Subfunduszu prowadzone są w systemie księgowym Orlando-Efos na kontach
księgi głównej oraz powiązanych z nimi księgach pomocniczych według ustalonego planu kont. Zapisy w
księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie dowodów księgowych.
Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.
Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie
zawarcia umowy. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez Subfundusz w dniu wyceny po momencie, o którym
mowa w Statucie (tj. godz. 23.00) oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest
potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów Subfunduszu i ustaleniu
jego zobowiązań.
Towarzystwo dopełnia wszelkich starań, aby uwzględnić w wycenie wszystkie transakcje zawarte przez
Subfundusze w dniu T i uzyskać potwierdzenia zawartych transakcji w wymaganym czasie. Towarzystwo
dodatkowo w godzinach porannych w dniu T+1 przedstawia Depozytariuszowi do weryfikacji zestawienie
uzgodnionych zawartych transakcji z dnia T.
Składniki aktywów Subfunduszu wyceniane są oraz zobowiązania Subfunduszu ustalane są zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Funduszu.
W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości, Subfundusz może
stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów
Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Subfundusz może stosować
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Subfundusz obowiązany jest stosować określone Ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w dniu wyceny oraz na dzień
sporządzenia sprawozdania finansowego. Wartość aktywów netto Subfunduszu jest równa wartości
aktywów Subfunduszu, pomniejszonych o zobowiązania Subfunduszu w dniu wyceny.
Ze względu na prowadzoną politykę inwestycyjną, a także w celu umożliwienia Towarzystwu w sposób
należyty wyceny aktywów netto oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, w tym w
szczególności biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez Towarzystwo informacji niezbędnych do
przeprowadzenia wyceny aktywów netto oraz ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

oraz inne aspekty organizacyjno-techniczne, momentem dokonywania wyceny jest godzina 23.00 czasu
polskiego w dniu wyceny.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Towarzystwa przyjęcie w Statucie Funduszu godziny 23.00 jako godziny, z której
będą pobierane kursy do wyceny aktywów netto Funduszu i Subfunduszy nie wpłynie na prawidłowe, zgodne
z Ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz Rozporządzeniem ustalenie wartości aktywów, wartości
aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostki uczestnictwa; ponadto nie wpłynie na właściwe
podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym przestrzeganie limitów inwestycyjnych.
Wartość dłużnych papierów wartościowych nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym
skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów
odsetkowych Subfunduszu.
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej.
Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu
a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz rozlicza się w czasie przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego i kapitału wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
Na potrzeby określenia WANS/JU w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym
oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie ze zdaniem
poprzednim.
Ujęcie w księgach rachunkowych stanów środków pieniężnych odbywa się na podstawie oficjalnych
wyciągów z rachunków bankowych, z uwzględnieniem wszystkich operacji z danego dnia, które zostały
zatwierdzone w systemach bankowości elektronicznej.
Koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości przewidywanej. W przypadku kosztów tworzy się
rezerwę na przewidywane wydatki. Płatności z tytułu kosztów zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę.
Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Subfundusz zobowiązany jest do tworzenia odpowiedniego preliminarza kosztów, zawierającego pozycje
kosztów w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do
częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.
Koszty wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie naliczane są każdego dnia od wartości aktywów netto z
poprzedniego dnia wyceny i rozliczane są przez Subfundusz do 15-go dnia następnego miesiąca
kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
Subfundusz pokrywa z własnych środków następujące koszty i wydatki związane z działalnością
Subfunduszu: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem; opłaty i prowizje maklerskie;
prowizje i opłaty bankowe; koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Subfundusz;
podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa; prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i
rozliczeniowych; koszty likwidacji Subfunduszu. Koszty związane z działalnością Subfunduszu nie wymienione
powyżej pokrywane są przez Towarzystwo.
Należną dywidendę z akcji lub innych instrumentów notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach
rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy
nieuwzględniający wartości prawa do dywidendy.
W każdym dniu wyceny wartość należnej dywidendy, wypłacanej w walucie innej niż złoty polski,
przeszacowywana jest według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP.
Podatek od należnej dywidendy spółki wchodzącej w skład portfela inwestycyjnego ujmowany jest jako koszt.

Aktualizacja rynków głównych jest przeprowadzana pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego z
uwzględnieniem wolumenu obrotu na rynkach aktywnych, na których notowany był dany instrument w
miesiącu poprzednim, przy czym wybierany jest ten rynek, na którym wolumen obrotu był największy.
Bloomberg Generic (BGN) i Bloomberg Fair Value (BFV) nie są rynkami aktywnymi.
Pojęcie rynku aktywnego interpretowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Źródłem cen papierów zagranicznych jest serwis Bloomberg.
Metody wyceny składników lokat
Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej.
1) Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący
sposób:
a) 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 oraz Aktywów
Subfunduszu 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;
b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku,
przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym
składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie
dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób
umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej poprzez zastosowanie metod
odnoszących się do sposobów wyceny poszczególnych kategorii lokat nienotowanych na rynku
aktywnym, o których mowa w paragrafach 2–3, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów Funduszu
oraz Aktywów Subfunduszu 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 uwzględnieniem
istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;
c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według
ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości
stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej poprzez zastosowanie metod odnoszących się do sposobów
wyceny poszczególnych kategorii lokat nienotowanych na rynku aktywnym.
W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością
godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym.
Podstawą wyboru rynku głównego dla składników lokat notowanych na rynku aktywnym jest wolumen
obrotu na danym składniku lokat.
Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. W celu
ustalenia rynku głównego na dany miesiąc kalendarzowy brany jest pod uwagę wolumen obrotu w miesiącu
poprzednim.
Za rynek aktywny uważa się rynek spełniający łącznie następujące kryteria:
d) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
e) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
ceny są podawane do publicznej wiadomości.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składników lokat nienotowanych na rynku aktywnym uznaje
się wartość wyznaczoną poprzez:
f) 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;
g) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane
wejściowe pochodzą z aktywnego rynku;
h) 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.
Składniki lokat wynikające z przyjętej polityki inwestycyjnej Subfunduszu wycenia się w następujący sposób:
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Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, certyfikaty inwestycyjne, kwity depozytowe
notowane na rynku aktywnym regulowanym wycenia się według kursu z rynku aktywnego. Natomiast akcje,
prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne nienotowane na rynku aktywnym wycenia się za
pomocą powszechnie uznanych metod estymacji, w szczególności:
a) dla akcji będzie stosowana metoda wyceny w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
uwzględnieniu każdej istotnej zmiany wartości godziwej, o której wiadomo Subfunduszowi, wynikającej z
przeprowadzonej analizy rynkowej oraz finansowej spółki,
b) prawa do akcji nienotowanych na rynku aktywnym wyceniane będą w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy uwzględnieniu każdej istotnej zmiany wartości godziwej, o której wiadomo
Funduszowi, wynikającej z przeprowadzonej analizy rynkowej oraz finansowej spółki,
c) warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru wyceniane będą metodą wartości wewnętrznej, tj. jako
większa z wartości: zera, oraz różnicy wynikającej z rynkowej wartości akcji, na które opiewa warrant lub
prawo poboru oraz wartości wynikającej z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysługujących
warrantom lub prawom poboru lub wartości teoretycznej prawa poboru w zależności od tego, która z
tych wartości jest mniejsza; warranty subskrypcyjne oraz prawa poboru na akcje nienotowane na rynku
aktywnym wyceniane będą w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy uwzględnieniu każdej
istotnej zmiany wartości godziwej, o której wiadomo Subfunduszowi, wynikającej z przeprowadzonej
analizy rynkowej oraz finansowej spółki. Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na rynku aktywnym
wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez fundusz inwestycyjny wartości aktywów netto na
certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem wszelkich zmian wartości godziwej certyfikatu inwestycyjnego
takiego funduszu od momentu ogłoszenia wartości aktywów netto przez fundusz do godziny 23.00 czasu
polskiego w Dniu Wyceny.
Depozyty wycenia się w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy
czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Listy zastawne notowane na rynku aktywnym wyznacza się zgodnie z zasadą określoną w paragrafie 1 ust. 2,
natomiast nienotowane na rynku aktywnym wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Dłużne papiery wartościowe notowane na rynku aktywnym wycenia się według kursu z rynku aktywnego.
Dłużne papiery wartościowe, dla których istnieje potrzeba korekty kursu ze względu na znacząco niski
wolumen obrotów na danym składniku aktywów albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej
transakcji, wycenia się na podstawie kursu Bloomberg Generic (BGN) a w przypadku braku takiego kursu
Bloomberg Fair Value (BFV). Dłużne papiery wartościowe nienotowane na rynku aktywnym wycenia się
metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Instrumenty pochodne standaryzowane notowane na rynku aktywnym w szczególności kontrakty terminowe
notowane na GPW w Warszawie wycenia się według kursu z rynku aktywnego, natomiast do wyceny
instrumentów pochodnych niestandaryzowanych nienotowanych na rynku aktywnym stosowane będą
modele w szczególności dla standardowych opcji na akcje – model Blacka-Scholesa oraz dla kontraktów
zamiany stopy procentowej, transakcji FRA i transakcji zamiany walut (currency swap) model wyceny metodą
zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których
bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami
przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym.
Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia
zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej. Przedmiotem transakcji mogą być papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym.

Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia
się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną
sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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.
2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
Nie wprowadzano zmian stosowanych zasad rachunkowości Funduszu.

3.

Szczegółowy opis metodologii wyliczania wskaźników, o których mowa w przepisach
dotyczących prospektu i skrótu prospektu

Sposób obliczania Współczynnika Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC)
Wskaźnik ten Subfundusz określa według wzoru jako: WKC= Kt/WANSt
gdzie:
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu
K
- oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem
składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych
bezpośrednio przez Uczestnika,
5) wartości świadczeń dodatkowych,
t
- oznacza okres, za który przedstawione są dane.
Do wskaźnika WKC Subfundusz nie włącza kosztów wskazanych powyżej do wyłączenia oraz opłat
manipulacyjnych.

NOTA 2 - NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu
(wyrażone w tys. zł)
31.12.2015
Z tytułu zbytych lokat

31.12.2014
1 793

2 778

Z tytułu instrumentów pochodnych

0

0

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

5

0

20

296

2 789

2 550

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

0

0

Z tytułu udzielonych pożyczek

0

0

Pozostałe

0

2

4 607

5 626

Z tytułu dywidend
Z tytułu odsetek

NOTA 3 - ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
(wyrażone w tys. zł)
31.12.2015
Z tytułu nabytych aktywów

31.12.2014
2 992

1 329

38 035

0

0

0

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa

206

27

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa

254

212

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

0

0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

0

0

Z tytułu wyemitowanych obligacji

0

0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

0

0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

0

0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

0

0

689

798

0

0

42 176

2 366

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania

NOTA 4 - ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
na dzień 31 grudnia 2015 roku
31.12.2015

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH
BANKOWYCH

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

Waluta

31.12.2014
Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

I. Banki:
BANK BPH S.A.

PLN

225

225

2 464

2 464

BANK BPH S.A.

HUF

1

0

1

0

BANK BPH S.A.

TRY

1

1

1

1

BANK BPH S.A.

EUR

0

0

1

2

JP Morgan Securities Ltd.

EUR

122

520

0

0

JP Morgan Securities Ltd.

USD

0

0

121

426

BANK BPH S.A.

USD

1

3

1

2

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
ŚRODKÓW PIENIĘŹNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU
ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

Waluta

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

Wartość na dzień
bilansowy w danej
walucie w tys.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
BANK BPH S.A.

PLN

2 141

2 141

2 553

2 553

BANK BPH S.A.

EUR

51

219

48

205

JP Morgan Securities Ltd.

EUR

83

352

0

0

JP Morgan Securities Ltd.

USD

4

16

96

337

BANK BPH S.A.

USD

1

2

1

5

BANK BPH S.A.

HUF

14

0

1

0

BANK BPH S.A.

CZK

0

0

6

1

BANK BPH S.A.

TRY

1

1

1

1

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień
bilansowy w walucie
sprawozdania
finansowego w tys.

III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na
ich rodzaje:

0

Nota-5 Ryzyka
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
na dzień 31.12.2015
1)

Poziom obciążenia ryzykiem stopy procentowej:
a) Aktywa obciążone ryzykiem wynikającym ze stopy procentowej
Kategoria bilansowa
Rodzaj aktywów
Wartość w tys. zł.
Lokaty notowane na
aktywnym rynku
Lokaty nienotowane
na aktywnym rynku

Papiery dłużne stało128 741
kuponowe i
dyskontowe
Papiery dłużne stało18 583
kuponowe i dyskontowe

5,97

Suma
147 324
b) Aktywa obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych
Kategoria bilansowa
Rodzaj aktywów
Wartość w tys. zł.
Lokaty notowane na
aktywnym rynku
Lokaty nienotowane na
aktywnym rynku

Papiery dłużne
zmienno-kuponowe
Papiery dłużne
zmienno-kuponowe,
listy zastawne

23 346
36 991

11,90

19,41

Poziom obciążenia ryzykiem kredytowym:
a) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie w przypadku nie wywiązania się ze
zobowiązań
nie dotyczy
b) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego
nie dotyczy
c) Całkowite obciążenie ryzykiem kredytowym
Kategoria bilansowa
Rodzaj aktywów
Wartość w tys. zł.
Udział w aktywach
(%)
Lokaty notowane na
Nieskarbowe papiery
13 618
4,38
aktywnym rynku
dłużne
Lokaty nienotowane na
aktywnym rynku

Nieskarbowe papiery
dłużne, listy zastawne

Suma
3)

47,38
Udział w aktywach
(%)
7,51

Suma
60 337
c) Suma a) i b): wartość – 207 661 tys. zł, udział w aktywach – 66,79%
2)

Udział w aktywach
(%)
41,41

52 375

16,85

65 993

21,23

Poziom obciążenia ryzykiem walutowym:
a) Całkowite obciążenie ryzykiem walutowym, w tym przypadki znaczącej koncentracji (*
oznaczone waluty o znacznej koncentracji ryzyka walutowego tj. waluty na których
ekspozycja przekracza 10% aktywów Subfunduszu)
b)
TRY
Środki pieniężne i
gotówka
1
0,00
ich ekwiwalenty
Lokaty notowane
Akcje nominowane 993
0,32
na aktywnym rynku w walucie
Suma
994
0,32
HUF

Lokaty notowane
na aktywnym rynku

Akcje i dłużne
papiery
nominowane w
walucie

1 989

0,64

Lokaty
nienotowane na
aktywnym rynku

Papiery dłużne
nominowane w
walucie

1 451

0,47

Środki pieniężne i
ich ekwiwalenty
Lokaty notowane
na aktywnym rynku

gotówka

3 440

1,11

520

0,17

Akcje i papiery dłużne
nominowane w
walucie

9 229

2,97

Lokaty
nienotowane na
aktywnym rynku

Papiery dłużne
nominowane w
walucie oraz listy
zastawne

6 825

2,20

Środki pieniężne i
ich ekwiwalenty
Lokaty notowane
na aktywnym rynku

gotówka

16 574
3

5,34
0,00

Papiery dłużne
nominowane w
walucie

3 774

1,21

Lokaty
nienotowane na
aktywnym rynku

Papiery dłużne
nominowane w
walucie

4 571

1,47

8 348

2,68

Suma
EUR

Suma
USD

Suma
4)

Podsumowanie poziomu obciążenia poszczególnymi ryzykami i porównanie do okresu
poprzedniego

Poziom
obciążenia
aktywów i
zobowiązań
ryzykiem stopy
procentowej

umiarkowany

Aktywa
obciążone
ryzykiem stopy
procentowej

obligacje
skarbowe,
obligacje
komercyjne

Aktywa
obciążone
ryzykiem
przepływów
środków
pieniężnych
wynikających ze
stopy
procentowej
obligacje
skarbowe,
obligacje
komercyjne i listy
zastawne

Poziom
obciążenia
aktywów i
zobowiązań
ryzykiem
kredytowym

niski

Wskazanie
kategorii lokat
obciążonych
ryzykiem
kredytowym

Kwoty
odzwierciedlające
nie wypełnienie
zobowiązań na
dzień bilansowy

Poziom
obciążenia
aktywów i
zobowiązań
ryzykiem
walutowym

papiery
komercyjne i listy
zastawne

brak

niski

Wskazanie
kategorii lokat
obciążonych
ryzykiem
walutowym

akcje,
obligacje

Profil ryzyka Subfunduszu w wymienionych powyżej kategoriach w porównaniu do poprzedniego okresu
raportowego nie różni się znacząco.
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu, trybu
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych ( Dz. U. 2013 roku poz. 538)
Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwałą z dnia 31 lipca 2013 r. przyjął do stosowania
politykę zarządzania ryzykiem.
Metoda pomiaru maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne:

Aktualnie stosowaną metodą pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu jest metoda zaangażowania.

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Typ zajętej pozycji

FX FORWARD USD/PLN 2016-01-05

FX Swap EUR/PLN 2016-01-12

sprzedaż waluty po
ustalonym kursie
wymiany

sprzedaż waluty po
ustalonym kursie
wymiany

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

Cel otwarcia pozycji

FX FORWARD

ograniczenie ryzyka
walutowego portfela
papierów
denominowanych w
walutach

FX SWAP

ograniczenie ryzyka
walutowego portfela
papierów
denominowanych w
walutach

Wartość otwartej pozycji

Wartość przyszłych strumieni
pienięźnych

Terminy przyszłych strumieni
pieniężnych

Kwota będąca podstawą
przyszłych płatności

Termin
zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

2016-01-05

2 088 000 USD co stanowi
równowartość na dzień
rozliczenia 8 094 340,80 PLN

2016-01-05

2016-01-05

2016-01-12

3 864 000 EUR co stanowi
równowartość na dzień
rozliczenia 16 399 975,20
PLN

2016-01-12

2016-01-12

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

Termin
wykonania
instrumentu
pochodnego

-Subfundusz dostarcza walutę w
wysokości 2 237 000 USD

2 088 tys. USD

- Subfundusz otrzymuje PLN w
wysokości 8 671 954,20 PLN
Subfundusz dostarcza walutę w
wysokości 5 445 000 EUR

3 864 tys. EUR

Subfundusz otrzymuje PLN w
wysokości 23 110 213,50 PLN

na dzień 31.12.2014

FUTURES, Indeks WIG20, FW20H1520, 201503-20 (PL0GF0006684)

FX FORWARD EUR/PLN 2015-01-30

FX FORWARD USD/PLN 2015-01-30

Typ zajętej pozycji

Rodzaj
instrumentu
pochodnego

Cel otwarcia pozycji

Wartość otwartej pozycji

Wartość przyszłych strumieni
pienięźnych

Terminy przyszłych strumieni
pieniężnych

Kwota będąca podstawą
przyszłych płatności

Termin
zapadalności
(wygaśnięcia)
instrumentu
pochodnego

długa

kontrakt
terminowy

sprawne zarządzanie
portfelem

14 893 tys zł.

-

codziennie

14 807 980,00

2015-03-20

-

FX FORWARD

ograniczenie ryzyka
walutowego portfela
papierów
denominowanych w
walutach

2015-01-30

4.878.000,00 EUR co stanowi
równowartość na dzień
rozliczenia 20.897.839,80
PLN

2015-01-30

2015-01-30

FX SWAP

ograniczenie ryzyka
walutowego portfela
papierów
denominowanych w
walutach

2015-01-30

1.547.000,00 USD co stanowi
równowartość na dzień
rozliczenia 5.414.654,70 PLN

2015-01-30

2015-01-30

sprzedaż waluty po
ustalonym kursie
wymiany

sprzedaż waluty po
ustalonym kursie
wymiany

-Subfundusz dostarcza walutę w
wysokości 4.878.000,00 EUR

4 878 tys. EUR

- Subfundusz otrzymuje PLN w
wysokości 20.897.839,80
-Subfundusz dostarcza walutę w
wysokości 1.547.000,00 USD

1 547 tys. USD

- Subfundusz otrzymuje PLN w
wysokości 5.414.654,70

Kwotę będącą podstawą przyszłych płatności dla kontraktów terminowych stanowi wycena instrumentu na dzień 31.12.2014

NOTA 7 - TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU
LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu

31.12.2015
Wartość na dzień
bilansowy w tys. zł

31.12.2014
Wartość na dzień
bilansowy w tys. zł

I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu,
w tym:

0

4 001

1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na
subfundusz praw własności i ryzyk

0

4 001

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

0

0

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

38 035

0

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

38 035

0

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

0

0

III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych
od subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o
pożyczkach papierów wartościowych

0

0

IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych
pożyczonych przez subfundusz w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

0

0

NOTA 8 - KREDYTY I POŻYCZKI
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
na dzień 31 grudnia 2015 roku

W bieżącym roku bilansowym Subfundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów subfunduszu.
W bieżącym roku bilansowym Subfundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.
na dzień 31.12.2014

W poprzednim roku bilansowym Subfundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów subfunduszu.
W poprzednim roku bilansowym Subfundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
na dzień 31 grudnia 2015 roku
(wyrażone w tys. zł)
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
I. Aktywa
1.Środki pieniężne
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
2. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
4. Należności
I. Z tytułu odsetek
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
II. Z tytułu dywidend
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego
II. Zobowiązania
1. Z tytułu nabycia składników lokat
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowego

jednostka
w tys.
w tys
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.
w tys.

waluta
PLN
TRY
PLN
EUR
PLN
HUF
PLN
USD
PLN
PLN
EUR
PLN
USD
PLN
HUF
PLN
TRY
PLN
PLN
USD
PLN
HUF
PLN
EUR
PLN
PLN
PLN
EUR
PLN
USD
PLN
HUF
PLN
PLN
EUR
PLN
PLN
PLN
EUR
PLN

31.12.2015
30 078
524
1
1
122
520
1
0
1
3
15 985
2 166
9 229
967
3 774
27 052
1 989
745
993
13 259
1 172
4 571
197 351
1 451
1 602
6 825
310
290
36
154
34
134
114
2
20
5
20
465
465
109
465

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Dodatnie różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe
Składniki lokat
Zrealizowane
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
Akcje
66
7
161
85
Instrumenty pochodne
5 282
0
5 342
123
Listy zastawne
0
22
0
0
Dłużne papiery wartościowe
382
1 223
124
2
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA
kurs w stosunku
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
do zł
2015-12-31
1,3601
2015-12-31
1,333
2015-12-31
3,9011
2015-12-31
4,2615

waluta
100 HUF
TRY
USD
EUR

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu

31.12.2015
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE
ZBYCIA LOKAT

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

31.12.2014

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

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

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

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym

4 853

-9 885

11 167

-9 047

Dłużne papiery wartościowe

1 790

-1 328

4 651

1 051

-542

-142

-342

906

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym

54

40

-17

809

Nieruchomości

0

0

0

0

Pozostałe

0

0

0

0

4 311

-10 027

10 825

-8 141

Dłużne papiery wartościowe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat:

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Udział w aktywach w
dniu wypłaty

Udział w aktywach netto
w dniu wypłaty

0

Subfundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom

Wpływ na wartość
aktywów w tys.

0

0

NOTA 11 - KOSZTY FUNDUSZU
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz stabilnego Wzrostu

31.12.2015
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

31.12.2014

Wartość w okresie
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys. sprawozdawczym w tys.
zł.
zł.

0

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
Część stała wynagrodzenia
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE
BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

0

Wartość w okresie
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys. sprawozdawczym w tys.
zł
zł

8 803
0

9 694
0

Wartość w okresie
Wartość w okresie
sprawozdawczym w tys. sprawozdawczym w tys.

0
0

0
0

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu

31.12.2015
Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego
Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa na koniec roku obrotowego

31.12.2014

31.12.2013

268 720 072,95

305 825 819,04

336 687 494,49

16,60

16,98

16,74

Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego
Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa typu A
16,60
16,98
16,74
Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa typu B
16,60
16,98
16,74
Wartość aktywów netto na jednostkę
uczestnictwa typu P
16,60
16,98
16,74

