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Sprawozdanie z działalności funduszu inwestycyjnego 

  

 

Przepisy, w związku z którymi dokonywane są te ujawnienia: 

Ustawa: ............................................................ ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [t.j. Dz.U. z 2020, poz. 95, ze zm.] ;  

Rozporządzenie UE NR 231/2013:................... Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 
2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych 
warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru 
[R231/2014]  ;  

Rozporządzenie UE NR 2015/2365 (SFTR): .... Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego 
wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 [SFTR]  ;  

Ustawa o rachunkowości: ............................... ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [t.j. Dz.U. z 2019, 
poz. 351, ze zm.] .  

Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 i 2b Ustawy o rachunkowości i art. 222d ust. 4 pkt. 4 Ustawy - zgodnie z art. 105 rozpo-
rządzenia 231/2013 do sprawozdania rocznego dla SFIO i FIZ dołącza się sprawozdanie z działalności Funduszu.  Stanowi 
ono przegląd działalności i wyników uzyskanych, a także opis głównych rodzajów ryzyka i inwestycji oraz niepewności eko-
nomicznych, z jakimi może się zetknąć fundusz. 

Sprawozdanie z działalności specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych 
oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych powinno obejmować, z uwzględnieniem art. 105 Rozporządzenia UE NR 
231/2013  istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej tych jednostek, w tym ocenę uzyskiwanych efektów 
oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

Sprawozdanie obejmuje m.in.:(a) przegląd działań inwestycyjnych podjętych w danym roku lub okresie oraz przegląd port-
fela funduszu na koniec roku lub koniec okresu; (b) przegląd wyników osiągniętych przez fundusz w danym roku lub okresie; 
(c) istotne zmiany, zgodnie z definicją podaną poniżej, informacji wymienionych w art. 23 dyrektywy 2011/61/UE, które nie 
zostały jeszcze uwzględnione w sprawozdaniach finansowych.  Zawiera więc przegląd działalności i wyników uzyskanych 
przez fundusz, a także opis głównych rodzajów ryzyka i inwestycji lub niepewności ekonomicznych, z jakimi może się ze-
tknąć fundusz. Ponadto analiza obejmuje kluczowe, istotne dla funduszu wskaźniki skuteczności działania dotyczące za-
równo kwestii finansowych, jak i pozafinansowych. 

Niniejsze sprawozdanie z działalności stanowi wymagany przepisami prawa dokument sporządzany wraz z rocznym spra-
wozdaniem finansowym, wskazane informacje zaprezentowane w odpowiednim sprawozdaniu rocznym nie są w niniejszym 
dokumencie powtórzone, a zostają wskazane jako ujawnione w sprawozdaniu.  

1. Przegląd działań inwestycyjnych podjętych w roku 2019  

o Podsumowanie sytuacji na rynkach inwestycyjnych w roku 2019  

Pamiętamy, że w 2018 r. podwyżki stóp procentowych w USA, słabnące tempo światowego wzrostu gospo-
darczego, wojny handlowe, Brexit, a także napięcia i konflikty na Bliskim Wschodzie, żeby wymienić tylko te 
najważniejsze, bezustannie spędzały sen z powiek inwestorów. W roku 2019 ustąpiły one jednak pola powra-
cającemu na rynki finansowe optymizmowi. Poprawa ta miała swoje solidne uzasadnienie. Piętrzące się ze 
wszystkich stron problemy i zagrożenia zostały dostrzeżone przez najważniejsze banki centralne na świecie. 
W szczególności amerykański FED przerwał trwającą od 2015 r. normalizację polityki monetarnej. W ślad za 
FED szybko podążyły inne banki centralne, w tym ECB. Jednocześnie uzgodniono porozumienie pomiędzy 
USA oraz Chinami, które przynajmniej pozwoliło na zawieszenie broni w toczonej pomiędzy tymi mocarstwami 
wojnie handlowej. Udało się także uniknąć Brexitu bez podpisanej umowy, co zakończyło trwającą od 2016 r. 
sagę negocjacyjną. 

W konsekwencji na rynkach finansowych obserwowaliśmy jeden z lepszych okresów w ostatnich dekadach. 
Zyskiwały zarówno - uważane za bardziej ryzykowne - akcje i obligacje korporacyjne, ale także aktywa o niż-
szym poziomie ryzyka, takie jak obligacje skarbowe i złoto. Fundusze zarządzane przez Pekao TFI S.A. dobrze 
wykorzystały tę sprzyjającą koniunkturę i za 2019 rok odnotowały bardzo dobre wyniki zarówno w ujęciu no-
minalnym, jak i na tle konkurencyjnych rozwiązań. 

o Sytuacja na rynkach inwestycyjnych w roku 2020 (po dacie bilansowej)  

Rok 2020 zapowiadał się pomyślnie dla światowej gospodarki.  Pojawienie się (od wiadomości z Chin z końca 
roku 2019) nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (2019-nCoV) i jego rozprzestrzenianie się, a w wyniku świa-
towa pandemia CoViD-19 początkowo zdawały się nie zmieniać tego umiarkowanie optymistycznego scena-
riusza.   

Ograniczenia produkcji w Chinach, spowodowane epidemią nie wydawały się na tyle dotkliwe i długotrwałe, 
by wywołać poważne problemy w światowej gospodarce a popyt konsumpcyjny pozostawał na zadowalającym 
poziomie. Błyskawiczne rozprzestrzenienie się wirusa na cały świat zmieniło jednak ten pozytywny obraz i dziś 
sytuacja wygląda już diametralnie inaczej. Co prawda Chiny, dotknięte pandemią jako pierwsze, zdołały się, 
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również jako pierwsze, uporać z problemami, a ciągłość łańcuchów dostaw została w dużej mierze przywró-
cona. Gwałtowne zatrzymanie największych gospodarek świata, które nastąpiło później sprawiło jednak, że 
problemy, z którymi globalna gospodarka musi się mierzyć w 2020 roku, stały się dużo poważniejsze i nie mają 
wręcz precedensu w powojennej historii.  

W Polsce dla zmniejszenia ryzyka zachorowania i ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa podjęto 
decyzje regulacyjne, w tym wprowadzono ograniczenia w zakresie przemieszczana i gromadzenia się, ogra-
niczenia w działalności usługowej oraz szczegółowe przepisy najpierw zagrożenia epidemicznego, a potem 
epidemii.  Jednym z efektów epidemii są problemy gospodarcze (przerwanie łańcucha dostaw, zakłócenia 
w działaniu całych branż przemysłu i usług oraz ograniczenie popytu konsumpcyjnego) mogące mieć długo-
trwałe skutki w obniżeniu rozwoju gospodarczego i zwiększeniu poziomu bezrobocia, sytuacji płynnościowej, 
a co za tym idzie duża zmienność i duża skala obniżek kursów instrumentów finansowych, utrata wartości 
niektórych walut, w tym pln oraz niepewność na rynkach finansowych.   

Trudno obecnie szacować jak długo potrwa ta nadzwyczajna sytuacja i kiedy popyt będzie miał szansę zacząć 
się odbudowywać, niemniej jeśli przebieg epidemii w Chinach można traktować jako wskazówkę: sytuacja 
może wrócić do normy już za kilka tygodni. Te optymistyczne na dziś założenia zostaną jednak poddane 
w wątpliwość, jeśli po ponownym otwarciu gospodarek nadejdzie kolejna fala zakażeń.  

W odróżnieniu do sytuacji w realnej gospodarce, sytuacja na rynkach finansowych stabilizuje się znacznie 
szybciej. Po fali paniki i rekordowej wyprzedaży, do jakiej doszło w marcu, mamy obecnie do czynienia z bar-
dzo wyraźną poprawą oraz uspokojeniem nastrojów. Przejawem tego są wzrosty cen ryzykownych aktywów, 
wzrost płynności oraz uspokojenie nastrojów. To czy ta poprawa będzie mieć charakter trwały zależy jednak, 
podobnie jak w przypadku realnej gospodarki, od braku ponownego pogorszenia na froncie walki z wirusem. 

o Pekao PPK SFIO 

Fundusz rozpoczął działalność inwestycyjną 29.11.2019, przy czym dwa subfundusze w terminie później-
szym: (i) Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro – 13.12.2019, a (ii) Pekao PPK 2060 – 4.12.2019.   

Zagregowane informacje dla wszystkich 9 subfunduszy wydzielonych w tym funduszu, prowadzących dzia-
łalność: 

wartość lokat subfunduszy (połączone zestawienie lokat) na dzień 31 grudnia 2019  ................. 1 329 tys. zł;  
wartość aktywów netto funduszu (połączony bilans) na dzień 31 grudnia 2019   ......................... 3 117 tys. zł;   
połączony rachunek wyniku z operacji za okres od rozpoczęcia inwestycji do 31 grudnia 2019 wykazujący 

wynik z operacji w kwocie  .......................................................................................................   10 tys. zł;   
Proces budowy portfeli w ramach subfunduszy PPK rozpoczął się w ostatnim miesiącu ubiegłego roku.  

Subfundusze w ramach części akcyjnej koncertowały swoje działania na inwestycjach na polskiej giełdzie 
z dominującym udziałem spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40. W początkowej fazie 
budowy portfeli, w celu ograniczenia zmienności jednostek, za sprawą relatywnie wysokich napływów w sto-
sunku do aktywów netto subfunduszy oraz poziomu kosztów transakcyjnych utrzymywany był stosunkowo 
niski poziom alokacji w akcje. Subfundusze osiągnęły  w omawianym okresie dodatnie stopy zwrotu głównie 
za sprawą decyzji selekcyjnych.  

W odniesieniu do części dłużnej portfeli subfunduszy: ze względu na bardzo niskie aktywa, zarządzanie 
funduszami było utrudnione. W wybranych subfunduszach (Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 
2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045) zarządzający zbudował częściowo portfel na obligacjach skarbo-
wych.  

2. Przegląd portfela lokat na 31.12.2019 i informacje o instrumentach finansowych  

Fundusz (a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami poszczególne subfundusze) w pełni realizował swoją 
politykę inwestycyjną w zakresie instrumentów finansowych dobieranych i utrzymywanych w portfelu lokat. 

Instrumenty finansowe, które (zgodnie ze Statutem Funduszu) mogły znajdować się w portfelach lokat poszczególnych 
subfunduszy, obejmują główne klasy: 

- akcje spółek, 

- obligacje skarbu państwa, obligacje rządowe innych krajów,  

- obligacje podmiotów rynku kapitałowego,  

- tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, w tym funduszy o charakterze ETF (Exchange Traded Funds),  

- lokaty bankowe (depozyty terminowe),  

- instrumenty typu buy sell-back i sell buy-back,  

- instrumenty pochodne – opisane w detalach i zaprezentowanych na datę sprawozdania w Nocie-6 w sprawozdaniu jed-
nostkowym (dla subfunduszy wydzielonych)– w tym instrumenty wystandaryzowane (np. futures), jak instrumenty nie-
wystandaryzowane (np. kontrakty terminowej wymiany walut i IRS – kontrakty wymiany stóp procentowych, w tym mię-
dzywalutowej).  
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Fundusz (Subfundusze) dokonywał swoich inwestycji zgodnie z polityką inwestycyjną, czego skutkiem była (na datę bilan-
sową) koncentracja na następujących instrumentach finansowych: 

Tabela 1 

 Grupa funduszy i subfunduszy Główne kategorie lokat 

 Pekao PPK SFIO – z wydzielonymi subfunduszami: 

  Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro Dłużne papiery wartościowe 

  inne, niż wymieniony powyżej subfundusz 
Akcje 

Dłużne papiery wartościowe 

Szczegółowy skład lokat został przedstawiony w zestawieniach tabelarycznych będących częścią sprawozdania finanso-
wego każdego z subfunduszy wydzielonych. W skład portfela lokat wchodzą papiery wartościowe i instrumenty finansowe 
nie będące papierami wartościowymi.  Fundusz na bieżąco zarządza lokatami, a także stosuje się do wskazań w zakresie 
polityki inwestycyjnej określonych w Statucie Funduszu oraz Ustawie.  

3. Przegląd wyników osiągniętych w roku 2019  

Podstawowym wskaźnikiem dla oceny inwestycji w funduszu inwestycyjnym jest wartość aktywów netto na jednostkę uczest-
nictwa.  

Wskaźnikami najlepiej określającymi jakość zarządzania funduszem są: zmiana wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa oraz wskaźnik SRRI wskazujący zmienność wartości jednostki uczestnictwa.  

Podstawowe informacje w odniesieniu do powyższych wskaźników zostały przedstawione w poniższych tabelach, a szcze-
gółowe informacje zawarte są w odpowiednich tabelach w odpowiednim sprawozdaniu jednostkowym dla każdego subfun-
duszu.  Np. szczegółowe informacje w zakresie wyniku z inwestycji zawarte są w tabeli ‘Rachunek Wyniku’ oraz zestawieniu 
‘Zestawienie zmian w aktywach netto’. 

Tabela 2 
Zmiana wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy 2018-2019 (1) 

 
Nazwa subfunduszu 

Zmiana wartości jed-

nostki uczestnictwa (2) 

NAV ostatnie ogło-

szone (tys. zł) 

Udział w NAV łącz-

nych  (4)) 

w roku 2019 (3)    
     

     

 
Pekao PPK SFIO z wydzielonymi subfunduszami 

 2019 (6) 
   

1.  Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 2019 (6) 0.0 % 0 0.0% 

2.  Pekao PPK 2025 2019 (6) 0.3 % 397 0.0% 

3.  Pekao PPK 2030 2019 (6) 0.3 % 704 0.0% 

4.  Pekao PPK 2035 2019 (6) 0.3 % 772 0.0% 

5.  Pekao PPK 2040 2019 (6) 0.4 % 553 0.0% 

6.  Pekao PPK 2045 2019 (6) 0.3 % 389 0.0% 

7.  Pekao PPK 2050 2019 (6) 0.2 % 199 0.0% 

8.  Pekao PPK 2055 2019 (6) 0.1 % 91 0.0% 

9.  Pekao PPK 2060 2019 (6) 0.0 % 13 0.0% 
     

Uwagi / objaśnienia:  

1. Wyliczenia na dzień ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (30.12.2019) – zmiany wartości odniesione do wartości z dnia ostatniej wyceny w roku 

poprzednim (28.12.2018). Są to wartości, jakie uczestnik mógłby zaobserwować, w przypadku nabycia w ostatnim dniu wyceny w poprzednim okresie i 

odkupieniu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.  

Nie należy tych wartości odnosić do danych na datę bilansową przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. 

2. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa ustalana jest w oparciu o ogłaszane wartości na dni wyceny, bez annualizacji.   

3. Fundusz / subfundusz, który rozpoczął działalność w roku 2019 (dane w sprawozdaniu za niepełny rok – zmiana od początku działalności / pierwszej 

wyceny).  

4. Udział we wszystkich funduszach zarządzanych przez Pekao TFI SA.   
 

 
 

Innym istotnym wskaźnikiem – wskazującym na zmienność wyników – jest wskaźnik SRRI (syntetyczny wskaźnik ryzyka 
i zysku). Wartość tego wskaźnika prezentowana w dokumencie kluczowe informacje dla inwestora. Zasady ustalania wskaź-
nika SRRI są określone w przepisach dot. ujawniania informacji przez fundusze inwestycyjne. 

Wskaźnik zysku do ryzyka wylicza się w oparciu o zmienność stóp zwrotu subfunduszu. Odzwierciedla on zmienność cen 
i wartości składników portfela na rynkach, na których dokonywane są inwestycje zgodnie z celem i polityką inwestycyjną. 
Dane historyczne wykorzystane w obliczeniach mogą nie odzwierciedlać przyszłego ryzyka, a najniższa kategoria ryzyka 
nie oznacza, że inwestycje pozbawione są ryzyka.  Aktualna kategoria ryzyka nie jest stała i może ulegać zmianie – odpo-
wiednio do odchylenia stóp zwrotu od średniej.  Wyliczenie oparte jest na historycznych tygodniowych stopach zwrotu za 
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okres obejmujący ostatnie (względem daty wyliczenia) 5 lat działalności funduszu.  Przykładowo, kategoria ryzyka 1 oznacza 
przedział zmienności stóp procentowych poniżej 0.5%, a kategoria 3: między 2% a 5%.   

Tabela 3 
Aktualne stawki SRRI (wskaźnika ryzyka i zysku) [na datę sprawozdania oraz z poprzedniego sprawozdania rocznego]: 

1.  Pekao PPK SFIO - z wydzielonymi subfunduszami: --   

1.1.  Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 3  -- 

1.2.  Pekao PPK 2025 3  -- 

1.3.  Pekao PPK 2030 4  -- 

1.4.  Pekao PPK 2035 4  -- 

1.5.  Pekao PPK 2040 4  -- 

1.6.  Pekao PPK 2045 4  -- 

1.7.  Pekao PPK 2050 4  -- 

1.8.  Pekao PPK 2055 4  -- 

1.9.  Pekao PPK 2060 4  -- 
 

 

4. Opis istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego fundu-
szu inwestycyjnego zaistniałych w roku 2019  

W związku z art. 222d Ustawy ujawnia się (w sprawozdaniu rocznym dla AFI: SFIO i FIZ) opis istotnych zmian informacji 
wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku obrotowego.  

W roku 2019 dokumenty Informacji dla klienta AFI były zmieniane, a istotne zmiany informacji dotyczyły:  

31 maja 2019 – ogłoszenie informacji dla klienta AFI – pierwszy dokument wskazujący m.in. wszystkie subfundusze wpisane 
w Prospekcie Informacyjnym Funduszu na ten dzień,  

20 września 2019 – aktualizacja informacji dla klienta AFI – działalność operacyjną rozpoczął subfundusz wydzielony w ra-
mach tego funduszu o nazwie „Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro”.  

5. Kluczowe, istotne dla funduszu wskaźniki skuteczności działania dotyczące zagadnień finan-
sowych, jak i pozafinansowych (niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalno-
ścią oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego)  

Wskaźniki finansowe zaprezentowane powyżej, w sekcji ‘Przegląd wyników osiągniętych’.  

Inne wskaźniki nie są wyliczane ani prezentowane.  

6. Zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obroto-
wym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Nie było zdarzeń, które istotnie wpłynęły na działalność żadnego z funduszu, mających miejsce w 2019 lub po jego zakoń-
czeniu, do dnia podpisania sprawozdania, które nie zostałyby ujawnione w sprawozdaniu za okres roczny kończący się 
31.12.2019. Uzupełniająco – powyżej w punkcie 1. Sytuacja na rynkach inwestycyjnych w roku 2020 (po dacie bilan-
sowej) – wyjaśniono sytuację w zakresie pandemii COVID-19 w roku 2020.  

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa  

Sprawozdanie finansowe za okres roczny kończący się 31.12.2019 w pełni ujawnia sytuację każdego z subfunduszy na 
dzień 31.12.2019.  

W sprawozdaniu finansowym przedstawiony jest pełny skład portfela lokat, bilans oraz wynik z inwestycji w okresie rocznym 
(wraz z odpowiednim okresem porównawczym).  

W roku 2020 ma miejsce globalna pandemia COVID-19, mogąca doprowadzić do globalnego kryzysu ekonomicznego o – 
obecnie – nie do oszacowania rozmiarach i skutkach. Informacja w zakresie pandemii COVID-19 w 1 kwartale 2020– powy-
żej w punkcie 1. Sytuacja na rynkach inwestycyjnych w roku 2020 (po dacie bilansowej). 

8. Opis ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych 
oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka  

Opis głównych rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest fundusz został zaprezentowany w: (1) prospekcie informacyjnym 
funduszu, (2) w Nocie-5 w sprawozdaniu jednostkowym (dla subfunduszy wydzielonych).  
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Ponadto, w dokumencie ‘Kluczowe informacje dla inwestora’ (dla funduszy FIO i SFIO, a w przypadku funduszy z wydzielo-
nymi subfunduszami – dla każdego z subfunduszy) prezentowane są informacje o głównych czynnikach ryzyka, w tym ryzyka 
inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu i subfunduszu.  

Skutkiem opisanej powyżej w punkcie 1. Sytuacja na rynkach inwestycyjnych w roku 2020 (po dacie bilansowej) pan-
demii COVID-19 była wzmożona skala odkupień jednostek uczestnictwa w marcu 2020 oraz wyraźne spadki kursów giełdo-
wych.  Duża skala odkupień może doprowadzić do zwiększenia ryzyka płynności i możliwości zaspokajania takich żądań 
odkupu jednostek.  Mimo dużej skali zjawiska, wszystkie fundusze /subfundusze zarządzane przez Pekao TFI SA w pełni 
realizowały zlecenia uczestników.  

Możliwy kryzys ekonomiczny wywołany działaniami wobec pandemii COVID-19 może przynieść skutki w postaci podwyż-
szonego ryzyka zmian cen, kursów walut, ryzyka kredytowego, emitentów, zakłóceń płynnościowych na rynku.  Na moment 
podpisania sprawozdania nie ma możliwości oszacowania tego ryzyka, a Pekao TFI SA podejmuje działania w zakresie 
zarządzania i ograniczania narażenia zarządzanych funduszy na tego rodzaju ryzyko.  

Tabela 4 
Zestawienie z informacjami na datę wyceny 31.03.2020 (nie weryfikowanymi przez audytora) w zakresie wartości aktywów 
netto i wartości zrealizowanych od początku roku zleceń odkupienia. .  

 Nazwa subfunduszu Wartość akty-
wów netto [tys. 
zł]  

Wartość jed-
nostki Uczestnic-
twa [zł]  

Wartość zreali-
zowanych zle-
ceń nabycia (od 

1.01.2020) [tys. zł] 

Wartość zrealizo-
wanych zleceń 
odkupienia (od 

1.01.2020) [tys. zł] 

1.  Pekao PPK 2025 2 830. 9.54 2 564. 19. 

2.  Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro 82. 9.95 93. 11. 

3.  Pekao PPK 2030 3 999. 9.15 3 642. 45. 

4.  Pekao PPK 2035 4 502. 8.82 4 251. 37. 

5.  Pekao PPK 2040 3 484. 8.67 3 391. 39. 

6.  Pekao PPK 2045 2 529. 8.54 2 499. 24. 

7.  Pekao PPK 2050 1 346. 8.44 1 346. 14. 

8.  Pekao PPK 2055 618. 8.43 618. 5. 

9.  Pekao PPK 2060 141. 8.29 149. 2. 

9. Opis przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana 
jest rachunkowość zabezpieczeń  

Towarzystwo ujawnia główne cechy systemów zarządzania ryzykiem stosowanych przez Towarzystwo do zarządzania ro-
dzajami ryzyka, które mogą mieć wpływ na którykolwiek z zarządzanych przez nie funduszy.  

W treści sprawozdań: w Nocie-5 w sprawozdaniu jednostkowym (dla subfunduszy wydzielonych) przedstawione są informa-
cje o głównych rodzajach i opisie ryzyka występującego w danym subfunduszu oraz skala zagrożenia aktywów netto fundu-
szu danym rodzajem ryzyka  

 W okresie sprawozdawczym nie było przypadków specjalnych ustaleń w odniesieniu do aktywów w związku z ich 
niepłynnością;  

 Regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania płynnością nie uległy w okresie sprawozdawczym zmianom. 

Pekao TFI SA zarządza ryzykiem w zakresie adekwatnym do prowadzonej polityki inwestycyjnej, w tym m.in. ryzykiem wa-
lutowym, ryzykiem niewypłacalności emitentów papierów wartościowym oraz ryzykiem kredytowym kontrahentów w trans-
akcjach.   

Pekao TFI SA zarządza ryzykiem związanym z funduszami, których tytuły uczestnictwa są nabywane poprzez dywersyfika-
cję poszczególnych składników lokat, analizę miar ryzyka nabywanych funduszy i ich benchmarków oraz bieżący monitoring 
i aktualizację tzw. portfela modelowego.  

Poza zgodnością z przepisami prawa oraz polityką inwestycyjną badana jest także zgodność wewnętrznych limitów – od-
rębnie dla każdego portfela lokat.  Przyjęte metody oraz limity są zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwe-
stycyjną. Towarzystwo zleca, zgodnie z Ustawą, atestację systemu i metod biegłemu rewidentowi, którego oświadczenie 
jest dostarczane do Komisji.  

W odniesieniu do niewystandaryzowanych kontraktów pochodnych, które nie podlegają rozliczeniu w centralnym systemie 
rozrachunku podlegają obligatoryjnej dwustronnej, codziennej wymianie depozytu zabezpieczającego – w kwocie odpowia-
dającej aktualnej wycenie kontraktu. Ryzyko kontrahenta jest także ograniczane z użyciem depozytu zabezpieczającego 
(‘zmiennego’) w odniesieniu do transakcji bsb i sbb (zawartymi zgodnie z wystandaryzowanymi umowami TBMA/ISMA Glo-
bal Master Repurchase Agreement lub odpowiednikiem w Polsce – na bazie standardu ZBP) oraz w przypadku transakcji 
pożyczania papierów wartościowych.  

W Pekao TFI SA funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Towarzystwo stosuje procesy, metody i procedury pomiaru oraz 
zarządzania ryzykiem, a także oblicza całkowitą ekspozycję funduszu / subfunduszu. W odniesieniu do Funduszu stosowana 
jest (jednakowa dla wszystkich funduszy, w tym subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI SA) metoda zaangażowania.  
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W stosunku do funduszy i subfunduszy AFI, które stosują dźwignię finansową AFI prezentowana jest wartość tej dźwigni:  

(a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do 
ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finan-
sowej AFI,  

(b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.  

Informacje dotyczące dźwigni finansowej AFI (SFIO i FIZ) zawarte są w poniższym zestawieniu, ze wskazaniem na metodę 
obliczania.  

Pojęcie dźwigni finansowej AFI oznacza wskaźnik będący stosunkiem ekspozycji AFI do wartości aktywów netto.  Stoso-
wane są dwie metody określania dźwigni finansowej: metodą brutto (uwzględniającą sumę wartości bezwzględnych wszyst-
kich pozycji odpowiednio wycenionych, z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, bez pożyczek gotówko-
wych, uwzględniając pozycję instrumentów bazowych dla pochodnych, uwzględniając ekspozycję związaną z reinwesty-
cjami pożyczek gotówkowych oraz pozycje w ramach transakcji finansowania z wykorzystaniem papierów wartościowych) 
oraz metodą zaangażowania (uwzględniającą sumę wartości bezwzględnych wszystkich pozycji odpowiednio wycenionych, 
z przeliczeniem instrumentów pochodnych na pozycję z tytułu aktywów bazowych, uwzględniając uzgodnienia dotyczące 
kompensowania, uzgodnienia dotyczące zabezpieczenia, uwzględnia ekspozycję utworzoną w drodze reinwestycji poży-
czonych środków oraz inne ustalenia wskazane w przepisach Rozporządzenia UE NR 231/2013 oraz określone tam (w art. 
8) odstępstwa.  Polskie przepisy ograniczają dopuszczalną ekspozycję AFI, a fundusze zarządzane przez Pekao TFI nie 
przekraczają tych ograniczeń.   

Tabela 5 
Według stanu na koniec roku 2019 łączna wysokość dźwigni finansowej (obliczanej odpowiednio metodą brutto [‘gross 
exposure’] i metodą zaangażowania [‘commitment approach’]) zastosowanej przez Fundusz miała wartość [%]:   

lp Nazwa subfunduszu 
Metoda brutto Metoda zaan-

gażowania 

1.  Pekao PPK SFIO -z wydzielonymi subfunduszami:   

1.1.  Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro -- 100,0 

1.2.  Pekao PPK 2025 71,2 100,8 

1.3.  Pekao PPK 2030 52,4 145,7 

1.4.  Pekao PPK 2035 44,3 137,5 

1.5.  Pekao PPK 2040 37,7 130,8 

1.6.  Pekao PPK 2045 31,8 126,1 

1.7.  Pekao PPK 2050 2,0 103,7 

1.8.  Pekao PPK 2055 1,6 103,5 

1.9.  Pekao PPK 2060 -- 104,8 

 

10. Informacje o Towarzystwie i wszystkich zarządzanych funduszach 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie Ustawy. Zgodnie z art. 45 Ustawy 
wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, w tym 
pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich, 
pełnienie funkcji przedstawiciela oraz zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych w rozumieniu 
wyżej powołanej Ustawy pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie tej działalności, za-
rządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa ilość instrumentów finansowych. Ponadto Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze sta-
tutem jest: pełnienie funkcji przedstawiciela oraz zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych w ro-
zumieniu wyżej wymienionej Ustawy pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji na prowadzenie tej dzia-
łalności,. 

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Jednostką dominującą jest Pekao Investment Management S.A., i Bank Pekao S.A. tj. jednostka dominująca 
wyższego szczebla, natomiast jednostką dominującą najwyższego szczebla był Powszechny Zakład Ubezpie-
czeń S.A. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. i jej sprawozdanie finansowe jest objęte 
konsolidacją w ramach Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz spółki dominującej najwyższego szczebla 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie skonsolidowane jednostki 
dominującej jest dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/ra-
porty.  

https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty
https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty
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o Informacje ogólne w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi 

Na dzień 31 grudnia 2019 Towarzystwo zarządzało: 

 dwoma funduszami inwestycyjnymi otwartymi (UCITS) z wydzielonymi subfunduszami, w których na 
koniec okresu sprawozdawczego działało łącznie 17 subfunduszy; 

 trzema specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (AFI) z wydzielonymi subfunduszami, 
w których na koniec okresu sprawozdawczego działało łącznie 31 subfunduszy; w tym jednym fundu-
szem (z 9 subfunduszami) będącym funduszem zdefiniowanej daty – w ramach programu PPK;  

 jednym funduszem inwestycyjnym otwartym (UCITS); 

 dwoma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (AFI) niepublicznymi; 

 portfelami klientów instytucjonalnych i indywidualnych. 

Tabela 6 
Lista zarządzanych funduszy i subfunduszy (AFI oraz UCITS) 

Lp. Nazwa funduszu / subfunduszu 
Numer w re-

jestrze 
Numer 

REGON 
AFI / 

UCITS 

1.  
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty – z wydzielonymi 

subfunduszami (12)  
RFI 353 141289209 U 

1.1.  Pekao Stabilnego Inwestowania    

1.2.  Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego     

1.3.  Pekao Akcji – Aktywna Selekcja    

1.4.  Pekao Konserwatywny   (przed 11.01.2019: Pekao Pieniężny, potem 

do 13.06.2019 Pekao Oszczędny Plus) 
   

1.5.  Pekao Obligacji Plus    

1.6.  Pekao Stabilnego Wzrostu    

1.7.  Pekao Zrównoważony    

1.8.  Pekao Akcji Polskich    

1.9.  Pekao Dynamicznych Spółek    

1.10.  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2    

1.11.  Pekao Konserwatywny Plus   (przed 11.01.2019: Pekao Pieniężny 

Plus, potem do 13.06.2019 Pekao Oszczędny Plus) 
   

1.12.  Pekao Megatrendy  rozpoczął zbywanie jednostek w 2019    

2.  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwesty-

cyjny Otwarty– z wydzielonymi subfunduszami (16)  
RFi 229 140511232 A 

2.1.  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego    

2.2.  Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku    

2.3.  Pekao Akcji Rynków Wschodzących    

2.4.  
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwinię-

tych 
   

2.5.  Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu    

2.6.  Pekao Obligacji Strategicznych     

2.7.  Pekao Surowców i Energii    

2.8.  Pekao Spokojna Inwestycja   (przed 11.01.2019: Pekao Gotów-

kowy) 
   

2.9.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego    

2.10.  Pekao Obligacji i Dochodu    

2.11.  Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego    

2.12.  Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu    

2.13.  Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu    

2.14.  Pekao Dochodu USD    

2.15.  Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu    

2.16.  Pekao Obligacji Samorządowych   rozpoczął zbywanie 

jednostek 27.11.2019 
   

3.  
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwe-

stycyjny Otwarty – z wydzielonymi subfunduszami: 
RFi 412 141605490 A 

3.1.  Pekao Strategii Globalnej    

3.2.  Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny    

3.3.  Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny    

3.4.  Pekao Zmiennej Alokacji    

3.5.  Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego    

3.6.  Pekao Kompas   (przed 8.05.2019 Pekao Elastycznego Inwe-

stowania)  
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Lp. Nazwa funduszu / subfunduszu 
Numer w re-

jestrze 
Numer 

REGON 
AFI / 

UCITS 

4.  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty – z wydzielo-

nymi subfunduszami: 
RFi 994 147323338 U 

4.1.  Pekao Obligacji Europejskich Plus     

4.2.  Pekao Akcji Europejskich     

4.3.  Pekao Obligacji Dolarowych Plus     

4.4.  Pekao Akcji Amerykańskich     

4.5.  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego     

5.  
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – z 

wydzielonymi subfunduszami: 
RFi 1647 383451250 A 

5.1.  Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro    

5.2.  Pekao PPK 2025    

5.3.  Pekao PPK 2030    

5.4.  Pekao PPK 2035    

5.5.  Pekao PPK 2040    

5.6.  Pekao PPK 2045    

5.7.  Pekao PPK 2050    

5.8.  Pekao PPK 2055    

5.9.  Pekao PPK 2060    

6.  
Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty  
RFi 522 142304158 U 

7.  
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwesty-

cyjny Zamknięty  
RFi 1084 360427343 A 

8.  Pekao Samorząd Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RFi 1592 380519213 A 

Łączne aktywa netto we wszystkich funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę (bez funduszu 
w likwidacji) na 31.12.2019 r. wyniosły 21,6 miliarda złotych (dane na datę ostatniej wyceny w roku, 19,4 mld zł 
na koniec 2018 r. – zmiana rok-do-roku 11.2%).  

Przez cały rok 2019 wartość aktywów netto wszystkich zarządzanych przez Pekao TFI SA funduszy rosła 
sukcesywnie.  

 

Poza wskazanymi funduszami Towarzystwo zarządza portfelami klientów indywidualnych i korporacyjnych.  

Ponadto, w prospektach informacyjnych kilku z zarządzanych funduszy z wydzielonymi subfunduszami wpi-
sane są subfundusze, które do daty bilansowej nie zostały utworzone.  

Jednym ze skutków pandemii COVID-19 w 2020, była zmiana wartości aktywów netto zarządzanych funduszy 
(po dacie bilansowej): 

Tabela 7 
Zagregowana wartość aktywów netto zarządzanych funduszy inwestycyjnych w 2020 (zgodnie z comiesięcznym podsumo-
waniem na stronie www.pekaotfi.pl)  

Koniec miesiąca Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarzą-
dzanych [tys. zł] 

30.12.2019 21 583 957 

Pekao TFI - Aktywa netto funduszy

https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum
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Koniec miesiąca Wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarzą-
dzanych [tys. zł] 

31.01.2020 21 660 671 (zmiana od pocz. roku  0,4 %) 

28.02.2020 21 467 794 (zmiana od pocz. roku  -0.5 %) 

31.03.2020 16 663 100  (zmiana od pocz. roku  -22.8 %) 

o Zmiany w funduszach i ich obsłudze 

W ramach rozwoju oraz racjonalizacji oferty produktowej w 2019 r. przeprowadzono następujące działania: 

1) uruchomiono subfundusze i fundusz: 

 Pekao Megatrendy – subfundusz wydzielony w Pekao FIO (został on wprowadzony do szerokiej sieci 
dystrybucji); 

 Pekao Obligacji Samorządowych (wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO).  

 Pekao PPK SFIO – fundusz w ramach programu PPK, z 9 wydzielonymi subfunduszami – pierwsze 
nabycia jednostek uczestnictwa 29.11.2019.  

2) zmodyfikowano politykę inwestycyjną subfunduszu: Pekao Kompas (wcześniej Pekao Elastycznego inwe-
stowania).  

 umożliwienie inwestowania bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz 
w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (dodatkowa kategoria lokat obok tytułów uczestnic-
twa emitowanych przez fundusze zagraniczne „third party”, publikacja zmian 29 października 2018 – 
wejście w życie 21.01.2019);  

3) prowadzone od 2018 prace w zakresie zmian w statutach funduszy Pekao i złożenie w KNF stosownych 
wniosków celem dostosowania statutów do wymogów nałożonych zmienioną ustawą o funduszach inwe-
stycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi pod MiFID II (m.in. dodanie kategorii 
ju zbywanych bezpośrednio przez FIO/SFIO).  

o Zmiany w Zarządzie Towarzystwa 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodzili:  

 Jacek Janiuk – powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w dniu 19 czerwca 2019,  

 Jacek Babiński – powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki w dniu 1 września 2018,  

 Grzegorz Barański – powołany na stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki w dniu 22 stycznia 2019, odwołany 
z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 stycznia 2020.   

W roku 2019 w skład Zarządu wchodzili, ponadto: (i) Adam Jenkins – odwołany (z dniem 18.06.2019) z funkcji Prezesa 
Zarządu Spółki (pełnił tę funkcję od 5.07.2018), (ii) Renata Wanat - Szelenbaum – odwołana (z dniem 18,06.2019) z funkcji 
Wiceprezesa Zarządu Spółki (pełniła tę funkcje od 22.01.2019).  

 

Zarząd Pekao TFI SA: 

Jacek Janiuk  ................................... – Prezes Zarządu 

Jacek Babiński  ............................... – Wiceprezes Zarządu 

Sprawozdanie sporządzone zostało w wersji elektronicznej, a podpisy złożone w formie kwalifikowanych podpisów elektro-
nicznych  

 

Warszawa, dnia 24.04.2020  roku.  
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