Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty
za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

1.

Opis przyjętych zasad rachunkowości

W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 330) oraz z rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859).

1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są
w tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyniku
z operacji na certyfikat inwestycyjny oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych
wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z następujących elementów:
1. Wstępu, zawierającego podstawowe dane identyfikujące Funduszu, w tym zwięzły opis polityki
inwestycyjnej Funduszu,
2. Zestawienia lokat, składające się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierające
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Funduszu,
3. Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Funduszu, kapitały oraz zakumulowany
wynik finansowy,
4. Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Funduszu oraz zrealizowane
i niezrealizowane zyski bądź straty Funduszu,
5. Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje
o zmianach ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów
inwestycyjnych,
6. Rachunku
przepływów
pieniężnych,
prezentującego
w poszczególnych segmentach działalności,

przepływy

pieniężne

Funduszu

7. Not objaśniających dotyczących polityki rachunkowości, należności i zobowiązań Funduszu,
8. Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania finansowego Funduszu.
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją
dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu
a) Operacje dotyczące Funduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego
dotyczyły.
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b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Fundusz ujmowane było w księgach rachunkowych
w dacie zawarcia umowy.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia
uwzględniającej koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom
lokat nabytym nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia
wynikająca z ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub
otrzymanych przychodów pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego był dzień wydania certyfikatów
inwestycyjnych.
f)

Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wypłaconego był dzień dokonania przez KDPW
zapisu wykupu certyfikatów.

g) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako
pierwsze), polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w
przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.
h) Operacje dotyczące Funduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także
w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu.
i)

Naliczone przychody Funduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie
saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz
zobowiązań w walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej,
naliczane były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Funduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie stałe i zmienne
Towarzystwa za zarządzanie, wynagrodzenie depozytariusza, koszty badania i przeglądu
sprawozdań finansowych, koszty, koszty sponsora i animatora emisji, KDPW, GPW, koszty
organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów i Rady Inwestorów, koszty systemów
informatycznych, koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku
z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach
Funduszu w każdym Dniu Wyceny tworzona była rezerwa na wynagrodzenie stałe i zmienne
Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez
Fundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały uprzednio utworzoną rezerwę..
1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Funduszu oraz ustalane:
i)

wartość aktywów netto Funduszu,

ii)

wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny,

b) Wartość aktywów netto Funduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Funduszu o jego zobowiązania w dniu wyceny.
c) Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny równa się wartości aktywów netto
Funduszu podzielonej przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych ustaloną na podstawie ewidencji
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uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na certyfikat
inwestycyjny w dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale
wypłaconym ujętych w ewidencji uczestników w tym dniu wyceny, z wyłączeniem zmian kapitału
wpłaconego wynikających z przydziału Certyfikatów.

Metody wyceny aktywów netto Funduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Fundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny dla
składników lokat notowanych na aktywnym rynku Fundusz przyjął godzinę 23:30 czasu polskiego,
o której pobierane były ostatnio dostępne kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej
posiadanych przez Fundusz składników lokat w danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych
w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Fundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę
świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę
przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego
modelu dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,

iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika,
w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane
w walucie, w której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na
aktywnym rynku, w walucie, w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania
wykazywane były w polskich złotych, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego
kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Instrumenty pochodne, towarowe instrumenty pochodne, z wyłączeniem kontraktów terminowych,
udziałowe papiery wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe,
certyfikaty inwestycyjne notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim
w danym dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku, z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu
Wyceny, do momentu, w którym określa się dostępne kursy, został ustalony na aktywnym rynku
kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez aktywny rynek
wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs
albo wartość. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze udziałowym był znacząco niski, albo na
danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, wówczas Fundusz wyceniał dany
składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na
aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej. Korygowania takiego Fundusz dokonywał w szczególności w oparciu o model
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wyceny bazujący na ofertach złożonych na danym aktywnym rynku z zastrzeżeniem, że jeżeli
w Dniu Wyceny, do momentu, w którym określa się dostępne kursy, został ustalony na aktywnym
rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek
wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs
albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.
W przypadku, gdy dzień wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku,
papiery udziałowe wyceniane były 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, z uwzględnieniem istotnych
zdarzeń mających wpływ na wartość danego składnika lokat.
b) Dłużne papiery wartościowe, w tym listy zastawne, notowane na aktywnym rynku, wyceniane były
odpowiednio według zasad opisanych w punkcie a) powyżej, z zastrzeżeniem, że korygowania
wartości godziwej Fundusz dokonywał według poniższych zasad:
-

w przypadku dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku TBS Poland, na którym
organizowana jest sesja fixingowa w oparciu model wyceny bazujący na ofertach złożonych na
danym aktywnym rynku na podstawie ostatniego kursu fixingowego z dnia wyceny,

-

w przypadku innych niż określone powyżej dłużnych papierów wartościowych oraz w przypadku
gdy dla papierów dłużnych określonych powyżej nie został wyznaczony kurs fixingowy Fundusz
szacował wartość godziwą w oparciu o model bazujący na cenach szacowanych przez
wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, w oparciu o dane
podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku możliwości
zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na podstawie publicznie
ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego lub w oparciu o właściwy model wyceny w zależności od specyfiki danego
papieru. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość
godziwa szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W przypadku, gdy dzień wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne
papiery wartościowe wyceniane były 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, zgodnie z modelami wyceny
wskazanymi powyżej.
c) Kontrakty terminowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego na moment wyceny kursu rozliczeniowego ustalonego na aktywnym rynku.
d) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość
godziwą przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był
niezwłocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich aktywnych
rynków, na których dany składnik lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
w oparciu o wolumen obrotów na danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika
lokat uznawany był rynek, na którym wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane
w wartości godziwej
a) Akcje oraz udziały nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wartości godziwej
wyznaczanej w szczególności w oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do
notowanych na aktywnym rynku spółek z tek samej branży lub o podobnej rentowności
i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów
pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez
spółkę i jej wartość rezydualna lub metodą skorygowanej wartości aktywów netto.
Strona 4

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty
za okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

b) Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wartości godziwej
ustalanej za pomocą modelu wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu
o wartość aktywu bazowego.
c) Niewystandaryzowane instrumenty pochodne wyceniane były według wartości godziwej
wyznaczanej w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane
w skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe, w tym listy zastawne nienotowane na aktywnym rynku wyceniane
były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas wyceniane przez Fundusz w wartości godziwej, za
nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień przeszacowania, Fundusz przyjmował tę wartość.
b) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od
dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
d) Bony skarbowe, z wyłączeniem zagranicznych bonów skarbowych, dla których istnieje aktywny
rynek, wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej.
e) Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2.

Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości

2.1. Zmiany metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego
W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny.
W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał zmiany sposobu prezentacji w sprawozdaniu
finansowym wydatków i kosztów ponoszonych przez Fundusz z tytułu opłat GPW i KDPW związanych z
publiczną emisją certyfikatów inwestycyjnych i ich notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, w taki sposób, że prezentowane są one w pozycji kosztów i wydatków pozostałych
odpowiednio rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych. Fundusz nie dokonywał
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego innych niż opisane powyżej.
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