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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
GAMMA PARASOL BIZNES  
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU 


 


1. Podstawowe dane o Funduszu  


GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym działającym 
na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz statutu 
Funduszu. 
GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada osobowość prawną. Fundusz został wpisany do Rejestru 
Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny, Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 930 w 
dniu 6 grudnia 2013 r.  
 
Do 28 czerwca 2022 r. Fundusz składał się z następujących Subfunduszy: 


 Subfundusz GAMMA 


 Subfundusz SIGMA Obligacji Plus 


 
W związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 165 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. w związku z odkupieniem wszystkich jednostek uczestnictwa Subfunduszu SIGMA 
Obligacji Plus w dniu 29 czerwca 2022 r. został on wykreślony ze statutu Funduszu i zakończył działalność. 
 
Od 29 czerwca 2022 r. Fundusz składa się z jednego subfunduszu: Subfunduszu GAMMA. 
 
Subfundusz nie posiada osobowości prawnej. Zarówno Fundusz, jak i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. 
 
Organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. 


2. Aktualna sytuacja finansowa 


Aktywa netto Funduszu na koniec grudnia 2022 roku wynosiły 416 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z 551 mln zł na koniec grudnia 2021 
roku. W 2022 roku Fundusz wykazał dodatni wynik z operacji w wysokości 8 mln zł, w odniesieniu do ujemnego wyniku na poziomie -7,6 mln zł za 
rok 2021. 
 
Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa Subfunduszu GAMMA stanowiły głównie: 


 obligacje skarbowe notowane na Treasury BondSpot Poland, obligacje korporacyjne oraz obligacje komunalne i samorządowe (97,30% 
aktywów ogółem Subfunduszu) 


 transakcje reverse repo / buy-sell back, których przedmiotem były obligacje Skarbu Państwa (0,67% aktywów ogółem Subfunduszu) 


 środki pieniężne na rachunkach i depozyty (0,66% aktywów ogółem Subfunduszu) 


 
Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku Subfundusz posiadał otwarte pozycje na instrumentach pochodnych, które obejmowały 
niewystandaryzowane transakcje FX Swap i IRS. Łączna wycena stanu rozrachunków była dodatnia i stanowiła 0,65% aktywów ogółem 
Subfunduszu. 


3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Funduszu, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, a także po 
jego zakończeniu 


Rok 2022 pod wieloma względami zapisze się w historii rynków finansowych jako jeden z najtrudniejszych. Istniejące już wcześniej procesy 
inflacyjne zostały spotęgowane nagłym wzrostem cen surowców w wyniku szantażu energetycznego Rosji z przełomu 2021 i 2022 roku oraz po 
agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Drożały głównie surowce energetyczne (gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa), co było efektem sankcji nałożonych 
na Rosję.  
 
Gwałtownie rosnąca inflacja sprawiła, że banki centralne musiały zareagować bezprecedensowymi podwyżkami stóp procentowych. Skutkiem 
nagłej zmiany retoryki i działań banków centralnych był dynamiczny wzrost rynkowych stóp procentowych, co doprowadziło do wyprzedaży 
obligacji stałokuponowych, spadku ich cen i wzrostu rentowności do niewidzianych od dekad poziomów. Ogólne nastawienie do polskich obligacji 
skarbowych i odpływy aktywów z funduszy dłużnych wpływały negatywnie również na notowania obligacji zmiennokuponowych.  
 
Mimo trudnego otoczenia rynkowego, subfundusz GAMMA wygenerował dodatnią stopę zwrotu dzięki aktywnemu zarządzaniu ekspozycją na 
ryzyko stopy procentowej oraz selekcji emitentów. 
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4. Przewidywana sytuacja finansowa i rozwój Funduszu 


Rok 2023 prawdopodobnie będzie okresem spowolnienia gospodarczego wywołanego bardzo wysokimi nominalnymi poziomami stóp 
procentowych. W scenariuszu bazowym zakładamy, że spadająca presja inflacyjna i słabnąca gospodarka może skłonić banki centralne do 
stopniowych cięć stóp pod koniec roku. W takim przypadku już pierwsze półrocze 2023 roku może okazać się dobre dla Funduszu, głównie ze 
względu na obecną wysoką rentowność obligacji. Druga połowa roku i oczekiwania co do obniżek stóp mogą wspomóc obligacje od dłuższym 
terminie zapadalności.  
 
W scenariuszu pozytywnym inflacja będzie spadać szybciej przy jednoczesnym uniknięciu recesji. W scenariuszu negatywnym wysokie stopy 
procentowe przy jednoczesnym spadku konsumpcji mogłyby doprowadzić do kolejnego kryzysu zadłużenia. 


5. Opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka 


Do najważniejszych ryzyk, które powinni uwzględniać Uczestnicy Funduszu należą: 


Ryzyko rynkowe  


Ryzyko zmiany ceny papierów wartościowych spowodowane zmianami różnych czynników rynkowych. Ponieważ Fundusz lokuje do 100% wartości 
aktywów Funduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, a znaczną część portfela stanowią 
zmiennokuponowe obligacje korporacyjne i komunalne, portfel jest mało wrażliwy na ryzyko znaczących zmian stóp procentowych. 


Ryzyko kredytowe  


Ponieważ Fundusz może inwestować w papiery dłużne innych emitentów, oraz lokować środki na rachunkach bankowych, jest narażony na 
niespełnienie przez emitenta w terminie świadczenia zgodnie z warunkami emisji, a przypadku lokat bankowych na wstąpienie niewypłacalności. 
Również zmiana postrzegania wiarygodności kredytowej danego podmiotu gospodarczego może prowadzić do znaczących zmian w cenach 
papierów przez niego wyemitowanych. Z uwagi na fakt, iż Fundusz inwestuje znaczną część aktywów Funduszu w papiery komercyjne jest to ryzyko 
znaczące, jednak ograniczone przez wewnętrzny system nadzoru wiarygodności kredytowej poszczególnych emitentów. 


Ryzyko rozliczenia  


Ryzyko rozliczeń jest to możliwość powstania sytuacji, w której druga strona zawartej transakcji nie wywiąże się z warunków tej transakcji. Z takim 
rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający transakcje na rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu 
rozliczeń. 


Ryzyko płynności  


Niska płynność danego instrumentu na danym rynku może uniemożliwić jego sprzedaż w określonym momencie lub w odpowiedniej ilości bez 
negatywnego wpływu na cenę. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku inwestycji w nienotowane papiery dłużne, które mogą 
charakteryzować się niską płynnością.  


Ryzyko walutowe  


Możliwość inwestowania aktywów Funduszu w waluty obce powoduje narażenie wartości jednostki na zmiany kursu złotego wobec walut obcych, 
będących wypadkowa międzynarodowej sytuacji gospodarczej i oczekiwań Inwestorów, co do jej przyszłego rozwoju. 


Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów  


Z uwagi na przechowywanie przez banki papierów w formie zdematerializowanej, oraz fakt współpracy wyłącznie z renomowanymi bankami ten 
rodzaj ryzyka jest zminimalizowany.  


Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków  


Ryzyko występujące w przypadku braku dywersyfikacji portfela Funduszu ze względu na emitenta papierów wartościowych lub rodzaj posiadanych 
aktywów. Ryzyko zbyt dużej koncentracji w papierach danego emitenta jest zminimalizowane poprzez ustawowe i statutowe wymogi dotyczące 
maksymalnego zaangażowania w papiery jednego emitenta.  


Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne  


Z inwestycjami w instrumenty pochodne wiążą się następujące rodzaje ryzyka:  


 Ryzyko instrumentu bazowego, czyli ryzyko zmiany wartości instrumentu w wyniku zmiany kursów, cen lub wartości papierów 
wartościowych, poziomu stóp procentowych, indeksów giełdowych bądź kursów walutowych; 


 Ryzyko kontrahenta w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, czyli ryzyko niewywiązania się z umowy 
transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną;  


 Ryzyko rozliczenia transakcji w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych występuje w sytuacji, w której druga 
strona zawartej transakcji nie wywiąże się z warunków tej transakcji. Z takim rodzajem ryzyka mają do czynienia Inwestorzy zawierający 
transakcje na rynku nieregulowanym, na którym nie ma gwarantowanego systemu rozliczeń; 


 Ryzyko płynności w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych wiąże się z brakiem możliwości zamknięcia pozycji w 
instrumencie pochodnym lub zawarcia transakcji przeciwstawnej w krótkim czasie i bez wpływania na bieżący poziom cen rynkowych. 
Wysokość tego ryzyka zależy przede wszystkim od płynności rynku, na którym notowany jest dany instrument oraz od ilości danych 
instrumentów w obrocie. 
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6. Przyjęte przez Fundusz cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia 
istotnych rodzajów ryzyka  


Zarządzanie ryzykiem odbywa się co do zasady zgodnie ze spójnym, jednolitym dla wszystkich zarządzanych funduszy i portfeli procesem, w 
oparciu o zasady określone w regulacjach wewnętrznych Towarzystwa. 


Wartość limitów tolerancji na ryzyko („tolerancja”) wyznacza się indywidualnie w odniesieniu po polityki inwestycyjnej konkretnego funduszu w 
zakresie istotnych dla niego ryzyk. Limity tolerancji oraz ograniczenia inwestycyjne nałożone na fundusze zawarte są w przepisach prawa, w tym w 
szczególności w ustawie o funduszach inwestycyjnych, aktach wykonawczych do ustawy, statutach funduszy oraz w systemie limitów 
wewnętrznych zdefiniowanym, na podstawie przepisów prawa, w dokumentach i procedurach wewnętrznych Towarzystwa. Wewnętrzne limity 
tolerancji zatwierdza Zarząd Towarzystwa bezpośrednio lub delegując uprawnienia w tym zakresie do wyspecjalizowanych Komitetów, w tym 
Komitetu Inwestycyjnego.  


W PKO TFI w ramach regularnego przeglądu systemu zarządzania ryzykiem zapewnia się zgodność limitów wewnętrznych z przyjętymi przez 
Towarzystwo zasadami zarządzania ryzykiem i strategią inwestycyjną obowiązującą dla poszczególnych funduszy i portfeli. Przeglądy aktualności 
limitów wewnętrznych dokonywane są na każdym posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego, a także niezależnie w ramach sporządzania regularnych 
sprawozdań dot. działania systemu zarządzania ryzykiem w Towarzystwie. 
 
 
 


27.03.2023 Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
.............................................................................................................. 


(podpis) 


27.03.2023 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................ 


(podpis) 


27.03.2023 Rafał Matulewicz Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Krzysztof Szubert Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Grzegorz Chłopek Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 
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1bxvwQnuDF4ijJeR0RuW4KcNXRgBKByr4BRyr1GcnsVInWKAuyeqT33QwKQ2ebPi
NCqsFWj+V01YjRsjcVCmOyIGONLvKpDmvQ423C+YjyU+aTwHe6CruHnxCSw/Bn/U
0fZqGIOuL8J4gRMt7S0nlRN+n2D1vyKCPv+Q6qQN9Hg93Qd5RHcruVHPfxwK366W
z3g/jb611ea4cLkpw21pO4MqEF+uA2JN1vKElKMnvGGClkS2FKsvDdg385gcfjWJ
Q2s3jgVQ9Fs39+ui9vj7lUgR3aYEdWq8jU3quqh+8LAeDfrusAw32xelYU7ctBQw
mQen62EumYv4GRovRcdM3sBjZiYtDCBaRF6hcQuXMQv2YAyDIFT/PcqZlBlhboDQ
OmuXWOlpKfwGHBCFtL+OWXO0rtPerOM0SSRyKfzLjjGdfDBnCdA5fpcgi+zLjGT9
/OuUwT3PoVHkn6zJl54=


     2023-03-27T10:15:07Z
    
 tFPHFPHtoYC+3lpv2LuUVNZtleEBq7DN5rsev5U8uHA=

  2.5.4.97=#0c10564154504c2d35323630333030353137,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
 605633177115258730008687941208974939747608560970
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    not(ancestor-or-self::ds:Signature)


 
 JZNqbJlb02TsFrPHZZc8lXLMYXj9EVZwY9YBkC1PN54=

  
 /0MrUKagE3YP8Ccw9vYP3Ng+NIeSqmMh0NGTKqsytXE=


 wycLipiEiVRr8LLIQzVvMtI5u6n93nCNCwM7eX8Genq49kS85OTUSWtVMTObiL+q
NvIo/OzLZdTRGZ00jhTgiDj1jGN9y0kgv2RMboVB2ei3ZI2SelykGg0dx3YnRL8s
N50gWXOSprX3iMocq/VPuqfPoNo7ZSxaEAzPEX5jmzsYBJcDTjM6JunVCMOLUgf2
cRt2QsDJmmWd98DC+g/zUtn/u6pIX2C4k2doM8nfWEFtZDb8yeYxS0/Cl5RqyDTc
+lUTSsFU7nH+1y+LP8PlZWjivGGQFoEbzs/PjtpTvctsk7BJgSUWaeNL3FUb0J5q
vk2bCGkLVz4TqJ3Jh+2AAg==
   MIIG4TCCBMmgAwIBAgIUfyS305Zv7nTyDaMU2+Tq9v5OhNwwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMjA1MTYwNjAwMDBaFw0y
NDA1MTYwNjAwMDBaMGkxCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03NzA1
MTYwNDQ5MTEZMBcGA1UEAwwQUmVtaWdpdXN6IE5hd3JhdDESMBAGA1UEKgwJUmVt
aWdpdXN6MQ8wDQYDVQQEDAZOYXdyYXQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDX4f5xZGFSona9WVKzIBFeg5VA7TR9ICWJULCsDzdMlI+vWrPwgOeH
tDYDrplIHFi0NE8YULW1/YCjHb3ndWKyGd9NKNoVFpQAqqXX4MzOd5yewURsEIem
P9Zgfb2avd6Op+heKwAzZCZ3yLm/nxP8aSg3e3TcSAP2f2dECOodb4Kb37SPw2+E
6qTMltHqDa7/MMe7q1H/X8k0RBweGChhnNsjQ4HV/xO4LBH6ih+WNA6agkNyZ/vk
BXAwoeeEgnnZtOVnWTNMoewOR+Fc7VNj379pJWm4V5vnbFmlwqDzSxUGamlUlg/2
AptRCSoMZBQQPPhbRGFWNef9hrr3lqLRAgMBAAGjggJwMIICbDAMBgNVHRMBAf8E
AjAAMIHHBgNVHSABAf8EgbwwgbkwgbYGCSqEaAGG9yMBATCBqDBaBggrBgEFBQcC
AjBODExDZXJ0eWZpa2F0IHd5ZGFueSB6Z29kbmllIHogWmHFgsSFY3puaWtpZW0g
SSBkbyBSb3pwb3J6xIVkemVuaWEgbnIgOTEwLzIwMTQuMEoGCCsGAQUFBwIBFj5o
dHRwOi8vd3d3LmVsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvaW5mb3JtYWNqZS9kb2t1
bWVudHktaS11bW93eTB/BggrBgEFBQcBAwRzMHEwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYB
BDBGBgYEAI5GAQUwPDA6FjRodHRwczovL3d3dy5lbGVrdHJvbmljem55cG9kcGlz
LnBsL1BLSURpc2Nsb3N1cmUucGRmEwJwbDATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATB/
BggrBgEFBQcBAQRzMHEwLgYIKwYBBQUHMAGGImh0dHA6Ly9vY3NwLmVsZWt0cm9u
aWN6bnlwb2RwaXMucGwwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9lbGVrdHJvbmljem55
cG9kcGlzLnBsL2NlcnR5ZmlrYXR5L296azYyLmRlcjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAw
HwYDVR0jBBgwFoAU5rG0EuZHp4Q+5sPEuIlnQ6Nj0X0wQAYDVR0fBDkwNzA1oDOg
MYYvaHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6bnlwb2RwaXMucGwvY3JsL2NybF9vems2Mi5j
cmwwHQYDVR0OBBYEFOObPFlNtsQaDTYuWzA8Ez5y1fe0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
A4ICAQCT6ZUSIDgRQfBDx8q3NdQvNlIKO3CqNDhLlEmXnNteThuJezu2s4y5VHx6
vaZ++7S1dLPANuh6ThewbgcVykc2m2TwyZo0pIRUyQBSvjh56vnFEFh9a08NUHno
9lUYVmZDGXuMVlegU2LzxrwEvNJLGRwfUJMu9QXmmeiZsc/f9oEFCW+ZvqqmIPvu
VtNRv8RsdH56xD+cyKtMaWKs9RCm0MT0kIBYOi0O8TgmeJTSzONRFEPSPPMVlr4R
UOBOw4n536O9+ZBs0V87jkTS8YcEuT02i6y0l3MBj86oKNALbH8tI8I4VroKqEXk
EVJtrkYQM//7lengKNyPENGgPl0385/Vnt8aRfJIkwSRbbFO9heVXVBB0RR9yK1C
q0LS7NR4WE3NX1r/yUPKxT1YyUNEXBIK9QDNlWefWDftqNzr2P3cLBGhmW1Tbuc3
ObFD84uRcKMvxuEx8yY/2dayaEl/q9nr9QfjB5/pZxokAXZMgGyKXGxqkYbfghI7
Czgxo1eQhXmxCTTcTGq2XG2WuFJb5BGfl8izJpxw4fN3kIFqPWmUeknm5sOcHZ/D
LTpxJ0GzFx3pH+QS4Au19THrbchn6eRST2UHFpT9T8KMI1fDe58g/Ez74rvwJuiM
1Nba6DtDwvTbNmaHE/fGs+qVuXSwHixt7M8ABIeCsOm7+b5YLg==


     2023-03-27T10:57:45Z
    
 PsedDRVqv81IX3xJfDoU64O5IQs8UHYQL2nsPYZPczM=

  2.5.4.97=#0c10564154504c2d35323630333030353137,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL
 725860668269645035251755807381309140080987636956
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        not(ancestor-or-self::ds:Signature)  JZNqbJlb02TsFrPHZZc8lXLMYXj9EVZwY9YBkC1PN54=   mm4pH98/ai6LQTm/MxNxpHmA823ZbY23nHd6ii9GtzM= PR7VEOv9uoYuUuHEZxDquHux/8fb1SBXDRFSgb5+ugP8ZmR13+rHkZiMa5caPCXz
Fkdme8mV7m6Hxp671r0v7B/aquOd91HXdfkh6J872IbpbvoUv1XCCdDQZ2xJtckO
zBJ4jOiPDK6/HMjrn3JPIFyTU7+d+ypNIw7Oj1BaxcRIt273rnrUGXVdrpRzh56H
FMXS5kJCe7Q12Zs14AAIvPxNNV7gGkSNqh8q7o6rzlkHud6v13W5maU2FcgW4H8c
d73ssLaCMrZLR9D+hapIRfnz5s81+cY7cJUSxsUS88+8C/Ydh5P3ZhR22/TUZSwl
3QAs7wUj9KlCIPCNrm1p4w==   MIIGhjCCBG6gAwIBAgIQXUYmQHskKGcwD2XtOSV9vDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjMwMzAyMTAwMjQ2WhcNMjUwMzAxMTAwMjQ2WjBrMRowGAYDVQQD
DBFLcnp5c3p0b2YgU3p1YmVydDESMBAGA1UEKgwJS3J6eXN6dG9mMRAwDgYDVQQE
DAdTenViZXJ0MRowGAYDVQQFExFQTk9QTC02OTA3MDEwMDczNTELMAkGA1UEBhMC
UEwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzN5oiyARFIo/SheCC
qVcNFJ/ILsmcKIf6AiIh/lLWcAIER+gBUHCDgAPAztwrvVexIw8RASyimeu0zgkk
JTmwISRGj0Z90Ex2d4pRfgOQWIGBqt8svueU1QLDpDOjU8VCBy6U6okFh4hh3kph
IUoVyoJtMUbOrneszv6381rjz0UopVdoQSTTtDLsYH06D9UWk6vCuwZ8uH2Q3vWu
71dSGE0Qf6pUeN44v0r3trgcvggPBAcxUWdnM5uah3+LS+SoA/Sv+S0n5INkPutf
egy9iRBEmTmwVNrDSH1/rchzA3Lve1KGHVAKfv2udfY+mEYNuSwIJokaaYigpssg
ipLVAgMBAAGjggIqMIICJjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeG
JWh0dHA6Ly9xY2EuY3JsLmNlcnR1bS5wbC9xY2FfMjAxNy5jcmwwcgYIKwYBBQUH
AQEEZjBkMCwGCCsGAQUFBzABhiBodHRwOi8vcWNhLTIwMTcucW9jc3AtY2VydHVt
LmNvbTA0BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL3Fj
YV8yMDE3LmNlcjAfBgNVHSMEGDAWgBQn8dhOYFBotmH+aBsobG3kC3MJTTAdBgNV
HQ4EFgQUHbGVoUv/itw7ZcGuTxfEG8783y8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMFUGA1Ud
IAROMEwwCQYHBACL7EABAjA/BgwqhGgBhvZ3AgQBDAEwLzAtBggrBgEFBQcCARYh
aHR0cDovL3d3dy5jZXJ0dW0ucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtMIHCBggrBgEFBQcBAwSB
tTCBsjAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACORgEEMIGGBgYEAI5GAQUwfDA8FjZodHRwczov
L3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19FTi5wZGYT
AmVuMDwWNmh0dHBzOi8vcmVwb3NpdG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvUERTL0NlcnR1bV9R
Q0EtUERTX1BMLnBkZhMCcGwwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggIBAEu/ZuCYj/gro1g+Eq3ObqOGfKYLKjIvvTxJeWjfk/K3MAw2XpAe
UuYmnJrE6YkPX7ae+eSFYl8pTVknZhHv35LgH9HIjmmNALesVnRKUJFUZJGSxfHx
y6X93X5VrxSjOh8XxI0MVWdnlQB9LUX74VNx7EPKE7TpEcbo1DWyS1dCcsIUze9g
DzfyX00rsJy23CIk5SEy5R8K8nYHkCBnq271zn4DmwYjg8nIeqnjV0jvrZegK3Us
9gvKknUmT371NkX66mI2ipTagfwO/KiiuVG520N9ib8h0u1PTVTlGXO/nGfzDA8g
9RN+3Ese4N0zTRonAoN0zQ02C5quyNilizol/i+auZDZYenN9AggHZBgz9jD2wUV
T9c0CnQ1c3zE0TphIOJGXJsOyHUSc6CYuDDnJrNbhMZPQJkIi/efMj62Cuju7FzX
dBWv2AN3zovsHUv9DhSFs6tvEpky6DBmKnb8d2Fh72zNFEuaNgu83LF3sKbt49MN
P+c5uw1U8qwiYGYpiQEvXTRJgj7GJjgzmX+Sbbyc9oIVcn/wMCzshUwwXAUZfO23
SdXKKYa5i+gjaSOseXzlHvKtbkx2iccnOKMSqFw3yUyJzEjvR9VoD93fVkE9+oqi
cvz78rxuQ74LZHKxZR2drAEyIpN92bVXxL27FfzRwfYX5Lmf2yYmHDSX     2023-03-27T11:56:34Z     HkKlTmX1WNxn5MI3CtmzVnElqaT/gBfNnMbbWnP3zzs=  organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 123982440228372322126113530520820612540      MIIL/gYJKoZIhvcNAQcCoIIL7zCCC+sCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEOBgsq
hkiG9w0BCRABBKCB/gSB+zCB+AIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQg1g8MJSpI1r8Oz6pjsWNG6h50yrWe7RxfFr7F59xzZXUCBxHDecYG3RkY
DzIwMjMwMzI3MTE1NjM3WjADAgEBAghD/nCLaXGph6BqpGgwZjELMAkGA1UEBhMC
UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ
Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1OKEeMBwG
CCsGAQUFBwEDAQEABA0wCzAJBgcEAIGXXgEBoIIGpDCCBqAwggSIoAMCAQICFBGT
c18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHpMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMG8xCzAJBgNVBAYTAlBM
MR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rv
d2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgx
OTgwHhcNMTcwMzE1MTAyMzE4WhcNMjgwMzE1MjM1OTU5WjBmMQswCQYDVQQGEwJQ
TDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEuMRkwFwYDVQQDDBBD
ZXJ0dW0gUVRTVCAyMDE3MRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MTcwMzU5NDU4MIICIjAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAyFQRTZ7zNxErQLcN+0f5Nwh2dPqM
F3dZ9OodSJC1f5oOBOj5rq1IZVwAJoxX3s2x7E/yM81DZjd4duZQPAvxf5cdAAEp
Y13kvGAnRUkPREytTY7MhKt8D0VWjBZBTZrLhI4jbYkosnLpzgVeAYE+GeDY9Exb
MTsZSOxdfBPGFtB0/QqwzFK7jAywPz1uSHemMlEAnyTqLiDNrqA8ZzmMvx5+8vna
FhWh5vLbFLI7urd2SybD7YcScKNWH1zW/p6a0FtMT1lN3GQbXAIx5Hs3UVLRObgL
pv3zdgko9syOOpckrZf93EBz95W9QlrkeklHk7qQfqkbUhbv8wnhKjBox4ifxGkg
MDxkGt7SerLzA6xWS33f0qSmCy+m4DRxiRxoTPNscLuksNw9hzEnv4/rFBMg5NkV
pvkXLKKBWgi/Nb7gbnq4XAaUEKPoH46nmYrVhnhV9dRDJPcItBhRtTAp6yrO09bK
LDWhaMcnX5o+yPCG+h/9cAe/l04lYscGaLwELCXwxFhR8cEp27Q5hNBEIzA1MeBK
zF+626Poj+b/rKgds5b1oQFJ0Je0GvEBvo4ADtX8tp1tDoGgzN/zokwijZ5fzgsI
v3FrpcAVI36Of84bjk6k4jPjbJE96uRyMjTiHWbePuMAfAOx1xYAQG9mVj2lZV6E
4WUCaKaV985C2eMCAwEAAaOCATswggE3MBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMI
MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwgawGA1UdIwSBpDCBoYAUKbPIxN+jh/hmBRJY/UYquJgN
eYehc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5rIFBv
bHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2FjamkxGTAX
BgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTiCFED494qw42QQVpHI2eAs+MHGQApGMDEG
A1UdIAEB/wQnMCUwIwYEVR0gADAbMBkGCCsGAQUFBwIBFg13d3cubmNjZXJ0LnBs
MA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDAdBgNVHQ4EFgQUsr0SyweB4nujsGEdSkN5qIf00HYw
DQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBAJEejdQcHyIDufbffB3rYzfqQjtTTpV6EcYkDFEZ
otUJz3iiWWIOEzzzs7DOZUM6PbPdV7mCBxpUbwmnLZPGdhSvQz6SSOu9F34STfoz
aAAwtPSbqSofGDXxXSzSJwx46+VitaqHHyoML74DB9Us46bhAgwK9j6M8J5nUs3e
4TOkpRumJ9JhFm/FiOxJVXQGuZ6PUe45ScFIDzKS90zOEsz43x1WZcJ2p+ZFF7q0
y00+vXbknNoaqLKxEr8O5urzvjtPkIg1KVddBAQte2PGHhsA0BcocBy+hAudLjbT
sknhts+wZwa6mnpXj9lJyZUJpIMZmKs/deSW3F/X9idd01OvR9PHyr6BeJ923Z/X
hJf0U0kP5QL+qe5DLgxjPjwPcnL6Pa+pREvj3geSAtvSUcTfwvnmnzfPpvW9MX1B
fBoElzr6sQOiiH2g/hDIaVocwGNtOinAx5qNmwURVgydmd+qliu44XDquTP5k+Jm
OULqHk8W0zB4jCqmc1LphvlIRBt4yTsUfXVbYTEvg8a22DbB+M9pd1PtA6flPSh/
qgYqMc+NiHWzmQJM80eXTGWof+hF1uRbexBUdFYF1B96QDk8ivzdTwKM/vUrkEJ+
9RVv238IXpWjnn0oevo5GDvU861TyQEMNFdkAEXeGPQOqhdl8Ik8o83sCx3Y/KbT
Ed1WMYIEGzCCBBcCAQEwgYcwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNVBAoMFE5hcm9k
b3d5IEJhbmsgUG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50cnVtIENlcnR5
ZmlrYWNqaTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OAIUEZNzXxfBfhRNP5KP
YZu/1QJ9sekwDQYJYIZIAWUDBAIBBQCgggFkMBoGCSqGSIb3DQEJAzENBgsqhkiG
9w0BCRABBDAcBgkqhkiG9w0BCQUxDxcNMjMwMzI3MTE1NjM3WjAvBgkqhkiG9w0B
CQQxIgQg7CsvCjGTnexSnx03Oj7s58wEES8t+NsqHr2vtxw5WkowNwYLKoZIhvcN
AQkQAi8xKDAmMCQwIgQgZzvoodqSfbY8yrfLPnrDUtw662qNo+KjWcoVjQpEDbgw
gb0GCyqGSIb3DQEJEAIMMYGtMIGqMIGnMIGkBBRuI825Z/BtP9qFMWxbRzYc1VVC
rDCBizBzpHEwbzELMAkGA1UEBhMCUEwxHTAbBgNVBAoMFE5hcm9kb3d5IEJhbmsg
UG9sc2tpMSYwJAYDVQQDDB1OYXJvZG93ZSBDZW50cnVtIENlcnR5ZmlrYWNqaTEZ
MBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI1MDAwODE5OAIUEZNzXxfBfhRNP5KPYZu/1QJ9sekw
DQYJKoZIhvcNAQELBQAEggIAVWBBVpuxlsXpOT9r/42z++k1Hy/L+/u20Y7nm4eT
Je20N0fIPL5HkjYX78SXgv0B88acarkTtI3UlrbBrkpNDg+iaR+I8EqZvIcikp/d
t1QcOgdoVB1q1mC7l7VjSukCpF2gSBN3dtq57G4rPiuGjh05xTXrwsVrMmILGh9x
m1NY3ANZH/kQpjsaHvTAj+QP5/7B6omL4rEFdkhEMy5Bp09bx/2H3kYM+hWgR4Kt
L7ixQjuCjJAX1tMGhCx5I7uaw5fdupljpqU72ZMo6f9Sl1ucGA38sO6hqGmgMCUh
++62nmPDSB7dJSSj422jPBnh0RNirm9RYxlpYClGYfQyRPlrUuZ6IdVsdm2u8/z+
AP8s9Ltmc8KVqGmYx8puloe3bP1GyuaRFpuRa4MxTQbRf4gXnMvr47xgLkTxak57
QePmYadM6lVwqOi1B6FcKCoKiYwUuoUZBbQU63H9b6qs1GsOxUpJckAmZEFdTLcj
Dtd6GHcqliRiKpyfjFDU6wmfCVB5uyUQqJ+ozLdreiW9RCFcfaJ0RmwiWWwTeqAg
TetBsWfWHlKwKk7rWjUMkx5RsZSXEYIM4KZCkwxtM0ZSsWkvOLQfcNaoJzK5RJJE
k1cQ68+6sPLqQ0Xn13QOnSDE1pHxk+m/TzjR4V4k+oQpcdh5EB8Ver7W/4xJ0Hj4YgI=        not(ancestor-or-self::ds:Signature)  JZNqbJlb02TsFrPHZZc8lXLMYXj9EVZwY9YBkC1PN54=   dTjAmMEItKMa5XMIGDHPB2DX46m4eXafzcP5ARpKzQQ= KKh5do8TSjvZNsf02YOCBrPEog//oHJQkem4qaOHX2zGKg/Fx9YX3bmFN9aaB74N
6m22yW4faHen1875xrTySTp78xLwm64an/JC5LaAwhs0XrApj0hmv4FxlH5FMczs
vI/c/sqNy7IomXP2V/1NdZ9e7yuWbMe8umkLkZWwaXCtBE3T+flEsgs6MWR7DSFf
XhvAdbPSHlaM8+8CR9oNcd4++NwYHhSHu0vycJjZx1krQhSOVg01RgF1qGfALLMa
/3Jb07jeG4su8Z5r11niPt0b20OeP7B1KQ+2dKAjs+Usoep6KBLK9dy48C6y+mx4
1mT9lwUdxni7nvE5tVL9FA==   MIIGijCCBHKgAwIBAgIQdrDBgozk880Se541u2pyhDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEwJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWNvIERhdGEgU3lzdGVtcyBTLkEu
MRgwFgYDVQQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcNMjAxMjE1MTM0MjQ1WhcNMjMxMjE1MTM0MjQ1WjBvMRwwGgYDVQQD
DBNHcnplZ29yeiBNdXN6ecWEc2tpMREwDwYDVQQqDAhHcnplZ29yejETMBEGA1UE
BAwKTXVzennFhHNraTEaMBgGA1UEBRMRUE5PUEwtNzAwMTI1MDQ0OTAxCzAJBgNV
BAYTAlBMMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv7DFsjNV1cyc
Ax6nxbv36u4+X5Zz9tT3wrW8UPvmSqPzY1HaTW3eewJCOBsHgqhBORYbhgkc2ZIW
+XPWNCQ51J+WNUwDV/lLZFgy3PJ7Rz/xxOMz1fhRxFnNckTLZmSYx9ptd9Qlsaic
GSjYW7U0/fN57oigHdftcYklgRZVZXBRx/31GLe399ivYHDYhKefRX+5yb7gRyX4
zba78k03LhLQrajabj5T+HATRcuHtIL8sHk3yfG/WWgvJDcA7d27vu4TSUOqBlWG
r/+ZvQjGBZbK6rfoYzns/utztSdrL8VnK/IkH6V4t7zTJZxLUnO+cbCntAFoXj7Y
5Hn2XbnuKQIDAQABo4ICKjCCAiYwDAYDVR0TAQH/BAIwADA2BgNVHR8ELzAtMCug
KaAnhiVodHRwOi8vcWNhLmNybC5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzIwMTcuY3JsMHIGCCsG
AQUFBwEBBGYwZDAsBggrBgEFBQcwAYYgaHR0cDovL3FjYS0yMDE3LnFvY3NwLWNl
cnR1bS5jb20wNAYIKwYBBQUHMAKGKGh0dHA6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5w
bC9xY2FfMjAxNy5jZXIwHwYDVR0jBBgwFoAUJ/HYTmBQaLZh/mgbKGxt5AtzCU0w
HQYDVR0OBBYEFBCqNAolYVZdvJPSjM3gv78g5fHMMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGwDBV
BgNVHSAETjBMMAkGBwQAi+xAAQIwPwYMKoRoAYb2dwIEAQwBMC8wLQYIKwYBBQUH
AgEWIWh0dHA6Ly93d3cuY2VydHVtLnBsL3JlcG96eXRvcml1bTCBwgYIKwYBBQUH
AQMEgbUwgbIwCAYGBACORgEBMAgGBgQAjkYBBDCBhgYGBACORgEFMHwwPBY2aHR0
cHM6Ly9yZXBvc2l0b3J5LmNlcnR1bS5wbC9QRFMvQ2VydHVtX1FDQS1QRFNfRU4u
cGRmEwJlbjA8FjZodHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkuY2VydHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0
dW1fUUNBLVBEU19QTC5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMA0GCSqG
SIb3DQEBCwUAA4ICAQAgbtpWrswEjiUBAd6m9OV8j4MUPfvB5tv8mRHXQvhFh8xc
YiZsMwoh84w4FiWH7UYR0GKaebj/Mh9TM0Vvs3TqUPK2rTD6hG2ju6veKJIw5NKq
jdNwznWz7myAWR8Q+NkoiFSmWHKdbwjkS+cbbDWTltH/vXN0IeLSEIjFPUteDhMV
/BPm3jI2UdxZAMWx3TsAmE9uSjhoj9IsFCqXg/RUZoqMUDc/omvhzHnNmMyWyXkL
swiET8iBnWlkfw3M070r1KDOAOBK85PsYnDNFCIYE8n3UZtyVctToxpXqO9vNQDQ
0x6MJzM/qWBKjPI0miM3VbWv2WsRAosJxHaLKKtXTzqBSZeViipL6NDiWF57nNfs
oznv4HEljFBz9RpImdjGVEEmCHBnCPDrUuXGxL3obsJ/Dh49WuUNcM1hcLN3iIsw
BtjA8na3XvxoFq9Xdd2QezxPW0cv7nYxWlTW5iwUZfLI04SBVKLzmXa3D1xkAbqP
0VIAHfjOxoi5WUM5zKQLx09HSzfTpmJhi/mVF74wxsG9a2efC8KoJHAXj243eJpG
Iz9b1uIfpeLX9W25333WyozjdiuG4EVdmM4tKOUht9eBJVeadGD1M/c2nnstLlcm
1t1unF8RZuvV5hkIdeWKZq11GPIqbgE/2WxOC9NhC3rqtGlMoZ7F51WC/MFD/A==     2023-03-27T12:05:46Z     LlX7Xmoz7hammHmp8Mvdtv6Fc09oc7UMOylonQnTBc0=  organizationIdentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,O=Asseco Data Systems S.A.,C=PL 157766672598041522071856459023215391364      MIIL/wYJKoZIhvcNAQcCoIIL8DCCC+wCAQMxDTALBglghkgBZQMEAgEwggEPBgsq
hkiG9w0BCRABBKCB/wSB/DCB+QIBAQYLKoRoAYb2dwIEAQ4wMTANBglghkgBZQME
AgEFAAQgxRMKoLjS/83ypfCbcc6kg6ZkQfr+Jqv1A0J7no9cbaQCBxHDecX/DXsY
DzIwMjMwMzI3MTIwNTQ5WjADAgEBAgkAvUP5KFNDQvGgaqRoMGYxCzAJBgNVBAYT
AlBMMSEwHwYDVQQKDBhBc3NlY28gRGF0YSBTeXN0ZW1zIFMuQS4xGTAXBgNVBAMM
EENlcnR1bSBRVFNUIDIwMTcxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAzNTk0NTihHjAc
BggrBgEFBQcBAwEBAAQNMAswCQYHBACBl14BAaCCBqQwggagMIIEiKADAgECAhQR
k3NfF8F+FE0/ko9hm7/VAn2x6TANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBvMQswCQYDVQQGEwJQ
TDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQb2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9k
b3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkwFwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4
MTk4MB4XDTE3MDMxNTEwMjMxOFoXDTI4MDMxNTIzNTk1OVowZjELMAkGA1UEBhMC
UEwxITAfBgNVBAoMGEFzc2VjbyBEYXRhIFN5c3RlbXMgUy5BLjEZMBcGA1UEAwwQ
Q2VydHVtIFFUU1QgMjAxNzEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTE3MDM1OTQ1ODCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMhUEU2e8zcRK0C3DftH+TcIdnT6
jBd3WfTqHUiQtX+aDgTo+a6tSGVcACaMV97NsexP8jPNQ2Y3eHbmUDwL8X+XHQAB
KWNd5LxgJ0VJD0RMrU2OzISrfA9FVowWQU2ay4SOI22JKLJy6c4FXgGBPhng2PRM
WzE7GUjsXXwTxhbQdP0KsMxSu4wMsD89bkh3pjJRAJ8k6i4gza6gPGc5jL8efvL5
2hYVoeby2xSyO7q3dksmw+2HEnCjVh9c1v6emtBbTE9ZTdxkG1wCMeR7N1FS0Tm4
C6b983YJKPbMjjqXJK2X/dxAc/eVvUJa5HpJR5O6kH6pG1IW7/MJ4SowaMeIn8Rp
IDA8ZBre0nqy8wOsVkt939KkpgsvpuA0cYkcaEzzbHC7pLDcPYcxJ7+P6xQTIOTZ
Fab5FyyigVoIvzW+4G56uFwGlBCj6B+Op5mK1YZ4VfXUQyT3CLQYUbUwKesqztPW
yiw1oWjHJ1+aPsjwhvof/XAHv5dOJWLHBmi8BCwl8MRYUfHBKdu0OYTQRCMwNTHg
Ssxfutuj6I/m/6yoHbOW9aEBSdCXtBrxAb6OAA7V/LadbQ6BoMzf86JMIo2eX84L
CL9xa6XAFSN+jn/OG45OpOIz42yRPerkcjI04h1m3j7jAHwDsdcWAEBvZlY9pWVe
hOFlAmimlffOQtnjAgMBAAGjggE7MIIBNzAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcD
CDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFCmzyMTfo4f4ZgUSWP1GKriY
DXmHoXOkcTBvMQswCQYDVQQGEwJQTDEdMBsGA1UECgwUTmFyb2Rvd3kgQmFuayBQ
b2xza2kxJjAkBgNVBAMMHU5hcm9kb3dlIENlbnRydW0gQ2VydHlmaWthY2ppMRkw
FwYDVQRhDBBWQVRQTC01MjUwMDA4MTk4ghRA+PeKsONkEFaRyNngLPjBxkAKRjAx
BgNVHSABAf8EJzAlMCMGBFUdIAAwGzAZBggrBgEFBQcCARYNd3d3Lm5jY2VydC5w
bDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0OBBYEFLK9EssHgeJ7o7BhHUpDeaiH9NB2
MA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQCRHo3UHB8iA7n233wd62M36kI7U06VehHGJAxR
GaLVCc94olliDhM887OwzmVDOj2z3Ve5ggcaVG8Jpy2TxnYUr0M+kkjrvRd+Ek36
M2gAMLT0m6kqHxg18V0s0icMeOvlYrWqhx8qDC++AwfVLOOm4QIMCvY+jPCeZ1LN
3uEzpKUbpifSYRZvxYjsSVV0Brmej1HuOUnBSA8ykvdMzhLM+N8dVmXCdqfmRRe6
tMtNPr125JzaGqiysRK/Dubq8747T5CINSlXXQQELXtjxh4bANAXKHAcvoQLnS42
07JJ4bbPsGcGupp6V4/ZScmVCaSDGZirP3Xkltxf1/YnXdNTr0fTx8q+gXifdt2f
14SX9FNJD+UC/qnuQy4MYz48D3Jy+j2vqURL494HkgLb0lHE38L55p83z6b1vTF9
QXwaBJc6+rEDooh9oP4QyGlaHMBjbTopwMeajZsFEVYMnZnfqpYruOFw6rkz+ZPi
ZjlC6h5PFtMweIwqpnNS6Yb5SEQbeMk7FH11W2ExL4PGttg2wfjPaXdT7QOn5T0o
f6oGKjHPjYh1s5kCTPNHl0xlqH/oRdbkW3sQVHRWBdQfekA5PIr83U8CjP71K5BC
fvUVb9t/CF6Vo559KHr6ORg71POtU8kBDDRXZABF3hj0DqoXZfCJPKPN7Asd2Pym
0xHdVjGCBBswggQXAgEBMIGHMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJv
ZG93eSBCYW5rIFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0
eWZpa2FjamkxGTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+S
j2Gbv9UCfbHpMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBZDAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZI
hvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIzMDMyNzEyMDU0OVowLwYJKoZIhvcN
AQkEMSIEIDl8lMWQlLeDJm5mBMnSB3Zv4SwL63kTqNVnlfAxlOVtMDcGCyqGSIb3
DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIGc76KHakn22PMq3yz56w1LcOutqjaPio1nKFY0KRA24
MIG9BgsqhkiG9w0BCRACDDGBrTCBqjCBpzCBpAQUbiPNuWfwbT/ahTFsW0c2HNVV
QqwwgYswc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlBMMR0wGwYDVQQKDBROYXJvZG93eSBCYW5r
IFBvbHNraTEmMCQGA1UEAwwdTmFyb2Rvd2UgQ2VudHJ1bSBDZXJ0eWZpa2Fjamkx
GTAXBgNVBGEMEFZBVFBMLTUyNTAwMDgxOTgCFBGTc18XwX4UTT+Sj2Gbv9UCfbHp
MA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIICAFH11+fpxuFYgc6OeoeOx3ZeIyuI/JFkMuDfwBy4
jxbk9oq9IkqBIRbnHzamGPhFFvw6lnyDeuEHyQfLPDQt38TGQwIu4SzwwkCWIfZ1
uhGgy3V+Qs9f1q4Izo/OJnDNLcuHBvDecJZ4GkS8E6aGiEHRNnO7QbaQJOrFAXfP
mO1se+XcbGCuDrgDYVaNBJWQYrET6oGGEfAfXHd4smihDo2pAEwoA3r91lwNGR8m
NKBN0DvwMWpEgRegKa6tURqcK94lsFvC7hxB3+u9Of142Udsg8VPloaeSumjpgYo
Yt2uaU9GVz94bA18u1I9uuIAOEEhdAHrv7EVvgsKmbgO39XNArk3057lXbTBOwC9
5AQ2bBPlMbDID+26zkl5FDk66QroIpSxLAM3dssESytScyc8E6Ho/tcAGEsc8aSe
JafkQmE9iivNs13kLs57K8rrYntNXh7FsAKzbD0R12V+5pg0zhC7zmjIEwx0ZmlX
c4yM1YC1LYJVts5QOkcDn8Gbxs+yzA8czDpbqq+ySx/9ndy0KKoIGPKdAugIJ+xS
FDtHymdV1HrZ2IJu5wMb4pga2JmZp+HYZSqGv7za+ppBNBoi3ngDQBZ9Nlq/4ijc
0A/t+RK0J4YLekpt/EMhTuTYUXucLz62s5cU5B2o+qZ9IfkIPlgShe7ygwBC8o+v
vS9A 
  
 
    not(ancestor-or-self::ds:Signature)


 
 JZNqbJlb02TsFrPHZZc8lXLMYXj9EVZwY9YBkC1PN54=

  
 0pIohmno08EkmM2aX4bPyodIiPI85LQBwiPjzOJALnU=


 Fa3fg+a5x63DbN0Y3zsktLm7NkQ10CE0dOQIpEju6fhzoBWECkzp0FoGO5tJCc26
GC7IeyGtPI/8ESuvThUMzQgOAv8Vu8vwpweoHnqazFGhj8fH2UMf2ymXuMJcy4ty
sTi3TQv0wgbg7u9tSxuy09v+cZeY5dIUAmQvhOLrNIHON10sMpRNLnwU0IulskFZ
ft35ukZgewMPZwnGJUZwlMI28ylQlbbCaACgmwTrSmxUoWjSfpt2nCeEtuEd8gas
oHT0nPDDSxN5iZxP8r6ZZNtAb9trr5xVCyQiAjxfiLBPSdq0efWUXfdWiM3MxIrq
PRKYAxD9lJ+YsEXQxhdCvg==
   MIIG4zCCBMugAwIBAgIUY0kydo9bKz367rNbaY/fiWdP2ZcwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMTA3MDcwNjAwMDBaFw0y
MzA3MDcwNjAwMDBaMGsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03ODA0
MjQwMTU5ODEaMBgGA1UEAwwRUmFmYcWCIE1hdHVsZXdpY3oxDzANBgNVBCoMBlJh
ZmHFgjETMBEGA1UEBAwKTWF0dWxld2ljejCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBANi+tPfojPQLkKGsxwlzyejENh4oVNXuMnVKr6f6ei1U1BZYcMyC
7676HRHmZFSy+9dvLlFgjhcagQwqL4gSZfVzH6HFyWbQVdRp8l0teiSR1GwegLDl
dHcjFVSVEjf7kVvg9jDYQPfWH6eJRHNBwHBz1HsKyYkFRMcibRqiFsZ/V4wySMyR
p7+UP6f8xzt6XBf58Pis2OkUmVBJXkiRl2HcZbMm+ffTGXPCWVvQcHTTnVQUnt5C
ld7B6ZRPguXa+Lc6Zrp3hoVqtB3DdY1GagxttoFqkTkJaIsXKajy+9PGyKHt8Dgb
dAEdfO85aEXikubKhd5aZfxaI72jfls26ikCAwEAAaOCAnAwggJsMAwGA1UdEwEB
/wQCMAAwgccGA1UdIAEB/wSBvDCBuTCBtgYJKoRoAYb3IwEBMIGoMFoGCCsGAQUF
BwICME4MTENlcnR5ZmlrYXQgd3lkYW55IHpnb2RuaWUgeiBaYcWCxIVjem5pa2ll
bSBJIGRvIFJvenBvcnrEhWR6ZW5pYSBuciA5MTAvMjAxNC4wSgYIKwYBBQUHAgEW
Pmh0dHA6Ly93d3cuZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbC9pbmZvcm1hY2plL2Rv
a3VtZW50eS1pLXVtb3d5MH8GCCsGAQUFBwEDBHMwcTAIBgYEAI5GAQEwCAYGBACO
RgEEMEYGBgQAjkYBBTA8MDoWNGh0dHBzOi8vd3d3LmVsZWt0cm9uaWN6bnlwb2Rw
aXMucGwvUEtJRGlzY2xvc3VyZS5wZGYTAnBsMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYB
MH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTAuBggrBgEFBQcwAYYiaHR0cDovL29jc3AuZWxla3Ry
b25pY3pueXBvZHBpcy5wbDA/BggrBgEFBQcwAoYzaHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6
bnlwb2RwaXMucGwvY2VydHlmaWthdHkvb3prNjIuZGVyMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG
QDAfBgNVHSMEGDAWgBTmsbQS5kenhD7mw8S4iWdDo2PRfTBABgNVHR8EOTA3MDWg
M6Axhi9odHRwOi8vZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbC9jcmwvY3JsX296azYy
LmNybDAdBgNVHQ4EFgQUqR4b2fBuE5INOJtbiAbmrxU0rx0wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQADggIBAHBnQZFxPDspFdWn9Njql95wkV0OH6IFXZ4EeTbTLY4Adz2vmX+dOfZy
AZZufQYwHl5FBDNZd/ki53WBFrv+BE5RLGUNPAaRzHEYwjxE89xRwgXzP/q4IQa0
pC3xs4iLPGsKPqAxyzFcaO0ke8bOLJCl2LUWZvQ4DJjhPnEl7CHv53ZY/yrXOZ+U
vw2kImfRMx2KEkxvqldo7Qx3rYMVh5nRMly9lHtup0OjJAF74gKRqORs9rAdh5EH
V/fHgADHqU21RtEwgrJk2iBVZD2hfrVTbPepEzi2CKwR9mcUhk6qNLJwWL5FFA6M
1OttUPUugX+kWcYomh3AZN6wCXLjCV5cQkcH6P/m3Xv/V9YxGl0fSaJYiqWhNvuE
LUV1Q05661y9XqTq+9iyvyf7gJxydXYsfRa0R0iwJVoxanZcmDWxRbLNqRH1lGOI
uMCz7+7VUL0ZfKku0/14K/AbXNbWmqsQkoTy0Uds+p72I24bzbcQbCzw35wFlCHX
kOPElusjqwJo3vMuVwH4K6H6vseZHGVEMM08eYENEvXIvAA+wMi32xlQog3pH+fo
1JIUAFUrO0QIb1FdMDUClx4zrI4A37Ysk7DhXU+pK2t6dvMh2BsZaJsXUYlSWUFO
A6B8n51cSwsvHDbFwP6fKf/WE2ajInyKzyKDWYkQkTzbkp5so+8p
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    not(ancestor-or-self::ds:Signature)


 
 JZNqbJlb02TsFrPHZZc8lXLMYXj9EVZwY9YBkC1PN54=

  
 5v34EsZ/jQPP/1H15T3nGxzFtsmlVKsAvDRHKw3aFxU=


 RL+NLEupSa3arj8vgCpz1RjsHNYSE4zqANbzAqXV0lcO0hePbthFEaaKZFV/MgFT
BfJo+nNfFkVKBYpNbUlwZUxbUN9Sr7KCIHIAyJVbj2mFNn4xL1NH/QJfSLk/PKjH
p6IbuITUAHR/clHCfexgI4cR66KudRrDwpxUeLKFsvLAL9Q4lS4JEA6R0ne+fxcN
Zs16cLZoG1x/8PKJ5P09VPj6OCMk5Y9/u6tF/BCdrKiWRC7eLQoWxsrUHctczq7y
AJvyGntEwe9Tb3odBwhLRJ4PQ/lmTm+c3EdNEvi7zjTrnx9+1Rea6UC5A9an5K8P
MPC9/36xUTrjafJZb6B4Iw==
   MIIG4zCCBMugAwIBAgIUGEG89YfieCBx9dkpoFqIbf1npWIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAweDELMAkGA1UEBhMCUEwxKDAmBgNVBAoMH0tyYWpvd2EgSXpiYSBSb3psaWN6
ZW5pb3dhIFMuQS4xJDAiBgNVBAMMG0NPUEUgU1pBRklSIC0gS3dhbGlmaWtvd2Fu
eTEZMBcGA1UEYQwQVkFUUEwtNTI2MDMwMDUxNzAeFw0yMjExMDMwNzAwMDBaFw0y
NDExMDMwNzAwMDBaMGsxCzAJBgNVBAYTAlBMMRowGAYDVQQFExFQTk9QTC03MTAy
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b25pY3pueXBvZHBpcy5wbDA/BggrBgEFBQcwAoYzaHR0cDovL2VsZWt0cm9uaWN6
bnlwb2RwaXMucGwvY2VydHlmaWthdHkvb3prNjIuZGVyMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG
QDAfBgNVHSMEGDAWgBTmsbQS5kenhD7mw8S4iWdDo2PRfTBABgNVHR8EOTA3MDWg
M6Axhi9odHRwOi8vZWxla3Ryb25pY3pueXBvZHBpcy5wbC9jcmwvY3JsX296azYy
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LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKÓW 


 
 
 
Szanowni Państwo, 


 


przedstawiamy Państwu Sprawozdanie finansowe GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego 


przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Sprawozdanie 


zawiera szczegółowe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego oraz opis polityki inwestycyjnej Funduszu. Do Sprawozdania finansowego 


dołączono raport z przeglądu sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza. 


 


Wartość aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI na koniec grudnia 2022 roku wynosiła 31,95 mld PLN. 


Udział PKO TFI w grupie funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 19,68%1, co dało Towarzystwu  


1. miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku PKO TFI zarządzało 63 funduszami inwestycyjnymi  


i subfunduszami, w tym 16 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.  


 


W 2022 roku PKO TFI otrzymało wyróżnienia dla następujących produktów: 


 


 PKO Surowców Globalny zajął pierwsze miejsce w rankingu funduszy bijących zarówno WIG jak i S&P500, opublikowanym przez Parkiet 


(publikacja z września 2022 r., w rankingu pod uwagę brano średnioroczne stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy). 


 4 subfundusze zarządzane przez PKO TFI zostały wyróżnione przez Analizy Online w rankingu 10 najpopularniejszych funduszy 


inwestycyjnych w sierpniu 2022 roku: PKO Obligacji Samorządowych (na pierwszym miejscu rankingu), PKO Obligacji 


Długoterminowych, PKO Gamma Plus, PKO Technologii i Innowacji Globalny (publikacja z września 2022 r.). 


 6 subfunduszy PKO TFI zostało wyróżnionych przez Analizy Online w rankingu największych otwartych funduszy inwestycyjnych  


w Polsce, których aktywa przekraczają 1 mld zł.: PKO Obligacji Skarbowych (na pierwszym miejscu rankingu), PKO Technologii  


i Innowacji Globalny, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Papierów Dłużnych Plus,  


PKO Obligacji Samorządowych (publikacja z sierpnia 2022 r.). 


 PKO Gamma Plus oraz PKO Obligacji Długoterminowych zostały wyróżnione przez Analizy Online w rankingu funduszy dłużnych  


z najwyższym bilansem sprzedaży w lipcu 2022 roku (publikacja z sierpnia 2022 r.). 


 8 subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI zostało wyróżnionych przez Analizy Online w rankingu najpopularniejszych funduszy 


inwestycyjnych w I połowie 2022 roku: PKO Surowców Globalny, PKO Gamma Plus, PKO Obligacji Samorządowych, PKO Emerytura 


2040, PKO Emerytura 2035, PKO Emerytura 2045, PKO Emerytura 2030, PKO Obligacji Samorządowych II (publikacja z lipca 2022 r.) 


 PKO Gamma Plus został wyróżniony przez Analizy Online w rankingu najpopularniejszych funduszy otwartych w czerwcu 2022 roku 


(publikacja z lipca 2022 r.). 


 Subfundusze PKO Surowców Globalny i PKO Akcji Rynku Złota znalazły się dwukrotnie w pierwszej trójce rankingu Pulsu Biznesu 


dotyczącego najlepiej zarządzanych funduszy akcji (w miesiącach marzec i czerwiec 2022).  


 


Rok 2022 pod wieloma względami zapisze się w historii rynków finansowych jako jeden z najtrudniejszych. Istniejące już wcześniej procesy 


inflacyjne zostały spotęgowane nagłym wzrostem cen surowców w wyniku szantażu energetycznego Rosji z przełomu 2021 i 2022 roku oraz po 


agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Drożały głównie surowce energetyczne (gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa), co było efektem sankcji nałożonych 


na Rosję.  


 


Gwałtownie rosnąca inflacja sprawiła, że banki centralne musiały zareagować bezprecedensowymi podwyżkami stóp procentowych. Skutkiem 


nagłej zmiany retoryki i działań banków centralnych był dynamiczny wzrost rynkowych stóp procentowych, co doprowadziło do wyprzedaży 


obligacji stałokuponowych, spadku ich cen i wzrostu rentowności do niewidzianych od dekad poziomów. Ogólne nastawienie do polskich obligacji 


skarbowych i odpływy aktywów z funduszy dłużnych wpływały negatywnie również na notowania obligacji zmiennokuponowych.  


 


Mimo trudnego otoczenia rynkowego, Fundusz wygenerował dodatnią stopę zwrotu dzięki aktywnemu zarządzaniu ekspozycją na ryzyko stopy 


procentowej oraz selekcji emitentów. 


 


Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol Biznes SFIO w okresie 


sprawozdawczym (dla podstawowej kategorii jednostki uczestnictwa A). 


 


GAMMA Parasol Biznes SFIO  


GAMMA 2,19% 


 


 


 


                                                                    
1 Raport IZFiA dane aktywa, dostępny na stronie www.izfa.pl/raporty 



https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-obligacji-samorzadowych

https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-obligacji-samorzadowych

https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-surowcow-globalny/

https://www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-zlota_2/

http://www.izfa.pl/raporty





 


Dziękując Państwu za zaufanie i powierzenie swoich środków w zarządzanie PKO TFI S.A., zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi 


w niniejszym Sprawozdaniu. 


 
 


27.03.2023 Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
.............................................................................................................. 


(podpis) 


27.03.2023 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................ 


(podpis) 


27.03.2023 Rafał Matulewicz Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Krzysztof Szubert Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Grzegorz Chłopek Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 
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Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia  
25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i 
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015 r.) 
(„Rozporządzenie SFTR”). 


Subfundusz GAMMA 
 
Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 32 979 7,32% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


(w tys. zł) 


Bank Gospodarstwa Krajowego 3 031 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo Bank Gospodarstwa Krajowego 3 034 


- sell-buy-back/repo Bank Gospodarstwa Krajowego 29 973 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


mBank S.A. 3 033 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2022 – 31.12.2022 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 10 - 


- sell-buy-back/repo - 1 868 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz GAMMA nie zawierał transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 


  







 


Pozostałe informacje, o których mowa w art. 222 B Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 


Informacje o aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez TFI 


W zależności od profilu i strategii inwestycyjnej funduszu lub portfela Towarzystwo identyfikuje określone ryzyka związane z prowadzonym 
procesem inwestycyjnym i bieżącym zarządzaniem.  
 
Zidentyfikowane ryzyka szczegółowe są sklasyfikowane do generalnych rodzajów ryzyka opisanych w procedurach wewnętrznych Towarzystwa. 
W ramach generalnych rodzajów ryzyka możemy wyróżnić: 
 
• Ryzyko rynkowe 
• Ryzyko kredytowe 
• Ryzyko kontrahenta 
• Ryzyko płynności 
• Ryzyko operacyjne 
 
Zarządzanie ryzykiem odbywa się co do zasady zgodnie ze spójnym, jednolitym dla wszystkich zarządzanych funduszy i portfeli procesem, w 
oparciu o zasady określone w Strategii Zarządzania Ryzykiem oraz ustalony na podstawie regulacji i procedur wewnętrznych system zarządzania 
ryzykiem. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wymaganiami związanymi z profilem inwestycyjnym funduszu lub portfela, mogą 
występować inne szczególne rodzaje ryzyka niż wskazane powyżej (np. fundusze aktywów niepublicznych). 
 
Wartość limitów ryzyka wyznacza się indywidualnie w odniesieniu do polityki inwestycyjnej konkretnego funduszu lub portfela w zakresie istotnych 
dla niego ryzyk. Limity ryzyka zawarte są w systemie limitów wewnętrznych określonym, na podstawie przepisów prawa, w dokumentach i 
procedurach wewnętrznych Towarzystwa. Wewnętrzne limity ryzyka zatwierdza Zarząd Towarzystwa bezpośrednio lub delegując uprawnienia w tym 
zakresie do wyspecjalizowanych Komitetów. 
 
Monitorowanie i limitowanie ryzyka rynkowego odbywa się z wykorzystaniem między innymi limitów nałożonych na miary dźwigni finansowej 
funduszu, koncentracji aktywów, zmodyfikowanej duracji oraz wielkości ekspozycji na instrumenty udziałowe. 
 
Ograniczanie ryzyka kredytowego i kontrahenta oparte jest głównie na siatce kredytowej (Credit Grid), która określa maksymalną dopuszczalną 
ekspozycję na danego emitenta lub grupę emitentów posiadających odpowiednią ocenę wewnętrzną wspieraną ratingiem zewnętrznym. 
 
Ryzyko płynności jest limitowane w oparciu o miary procentu aktywów, który może zostać upłynniony w ciągu określonego czasu. 
 
W zakresie ryzyka operacyjnego stosuje się limity tolerancji. Limity tolerancji na ryzyko operacyjne są określone jako ustalony poziom wartości 
Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI) lub wartość zdarzeń operacyjnych. Dopuszcza się przy tym stosowanie limitów tolerancji na ryzyko 
operacyjne ustanowionych łącznie dla zarządzanych funduszy, jeżeli limit łączny dotyczy funduszy o zbliżonym profilu ryzyka operacyjnego.  
 
Profil ryzyka funduszu definiowany jest jako ogólny poziom ryzyka na jaki narażony jest fundusz i wyrażony jest on w skali od 1 do 7 (gdzie 1 
oznacza ryzyko niskie, a 7 ryzyko wysokie). Profil ryzyka jest uzupełniony o informacje na temat zasadniczego typu instrumentu, w który fundusz 
inwestuje, a także o charakter jego polityki inwestycyjnej. Aktualny profil ryzyka został przedstawiony w tabeli poniżej: 
 


Subfundusz Profil ryzyka Rodzaj funduszu Zasadniczy typ instrumentu, w który fundusz inwestuje Polityka inwestycyjna charakterystyczna dla funduszy 


Gamma 2 SFIO skarbowe, samorządowe i korporacyjne papiery dłużne zamkniętych 


Informacje o 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 finansowej AFI 


W okresie sprawozdawczym nie było dokonywanych zmian w wysokości maksymalnego poziomu dźwigni mierzonej metodą zaangażowania. 
Fundusz może wykorzystywać ponownie środki pieniężne i papiery wartościowe otrzymane jako zabezpieczenie w ramach transakcji Buy-Sell-Back 
i Sell-Buy-Back, a także transakcji Repo i Reverse-Repo, gdyby takie transakcje były stosowane. 


Informacje o łącznej wysokości dźwigni finansowej stosowanej przez Fundusz 


Do ustalenia dźwigni finansowej funduszu używa się metody zaangażowania obliczanej zgodnie z zapisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zapisami Rozporządzania delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 
depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Podsumowanie informacji o dźwigni finansowej subfunduszy według stanu na dzień 
31 grudnia 2022 roku, przedstawia tabela poniżej: 
 


 Subfundusz GAMMA 


Maksymalny poziom ustalony dla dźwigni mierzonej metodą zaangażowania 200% aktywów netto funduszu 


Wysokość dźwigni finansowej zastosowanej przez fundusz – metoda zaangażowania 115% 


 
  







 


Informacja o wynagrodzeniach, o których mowa w art. 222d ust. 4 pkt 7) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 


1. Liczba pracowników towarzystwa; 


115 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób w Zarządzie zatrudnione w oparciu o kontrakty menedżerskie na dzień  


31 grudnia 2022 r. 


2. Całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych 
osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1; 


Całkowita kwota wynagrodzeń wypłacona przez Towarzystwo pracownikom w 2022 r. to 28.898,06 tys. zł, w tym całkowita kwota wynagrodzeń 
wypłacona przez Towarzystwo osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 to 6.676,95 tys. zł. 


3. Kwota wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków Funduszu; 


Zgodnie ze Statutem Fundusz nie wypłaca dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyników Funduszu ze środków Funduszu.  


4. Opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń; 


Sposób obliczania zmiennych składników wynagrodzeń określają procedury wewnętrzne obowiązujące od 4 grudnia 2016 roku wraz z późniejszymi 
zmianami (dalej „Polityka Wynagrodzeń”), o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa). 


Obliczenie i wypłata pierwszej transzy zmiennych składników wynagrodzeń na podstawie wprowadzonej w Towarzystwie Polityki Wynagrodzeń 
nastąpiło po raz pierwszy w odniesieniu do okresu oceny jakim był rok 2018 r. Pierwsze wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń na podstawie 
Polityki Wynagrodzeń nastąpiły w marcu 2018 roku.  


Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń podstawą przyznania wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby podlegającej Polityce 
Wynagrodzeń w postaci oceny realizacji celów o charakterze finansowym i niefinansowym.  


Do kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego należą między innymi wyniki osiągane przez Towarzystwo i Fundusze oraz kapitały własne i 
płynność Towarzystwa.  


Przyznawanie i zmiana uprawnień do zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie będzie następować częściej niż raz w 
roku, natomiast wypłata zmiennych składników wynagrodzeń następować będzie nie częściej niż 2 razy w roku.  


W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może pozbawić osobę podlegającą Polityce Wynagrodzeń prawa do całości lub części wynagrodzenia 
zmiennego. 


Zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników nieodroczone i odroczone składa się z 
następujących składników: 


1. gotówkowego, który stanowi 50% wynagrodzenia zmiennego, 


2. w formie instrumentu finansowego, który stanowi 50% wynagrodzenia zmiennego 


Spółka wypłaca wynagrodzenie zmienne nieodroczone i odroczone przyznane w formie instrumentu finansowego, po przeliczeniu instrumentu 
finansowego na kwotę pieniężną. 


Instrumentem finansowym są jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo 
wskazane w Polityce Wynagrodzeń. 


Nabycie praw do wypłaty 40% wartości całkowitego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników podlega odroczeniu. Wypłata 
odroczonej części wynagrodzenia zmiennego następuje w ratach, przy czym wypłata pierwszej raty następuje po upływie 12 miesięcy od dnia 
ustalenia łącznej wysokości wynagrodzenia uzależnionego od wyników, a kolejne raty w ciągu kolejnych 3 lat.  


Mając na uwadze wymogi wynikające z art. 47a Ustawy Zarząd Towarzystwa wskazał: 


-   które osoby zatrudnione w Towarzystwie podlegają postanowieniom Polityki Wynagrodzeń  


-   oraz jaki instrument finansowy (jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 
Towarzystwo) zostanie wykorzystany dla celów wypłaty części wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników w odniesieniu do 
poszczególnych pracowników Towarzystwa objętych Polityką Wynagrodzeń.  


Takiego samego wskazania w odniesieniu do Zarządu Towarzystwa dokonała Rada Nadzorcza Towarzystwa.  


Przed końcem okresu rozliczeniowego Zarząd ustala, czy i w jakim zakresie wystąpiły przesłanki ograniczenia prawa do całości lub części 
odroczonego wynagrodzenia zmiennego za dany okres oceny.  


Pracownik nie może rozporządzać uprawnieniami do instrumentu finansowego w okresie wstrzymania tj. w okresie rozpoczynającym się w dniu 
przyznania uprawnień do danej części odroczonego wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentu finansowego i kończącym się 10 stycznia 
kolejnego roku, w którym to okresie nie może zbyć nabytego uprawnienia do tego instrumentu finansowego. 


Wynagrodzenie zmienne nieodroczone gotówkowe jest wypłacane pracownikom w dniu 31 maja, a Członkom Zarządu w dniu 1 lipca roku 
następującego po okresie oceny. 


 







 


Składnik gotówkowy wynagrodzenia zmiennego odroczonego jest wypłacany po zakończeniu okresu rozliczeniowego pracownikom w dniu 31 maja, 
a Członkom Zarządu w dniu 1 lipca w ciągu kolejnych 3 lat. Jest on wypłacany z uwzględnieniem godziwej stopy oprocentowania. Za godziwą stopę 
oprocentowania przyjmuje się ustalony przez PKO Bank Polski S.A. średni koszt odsetek terminowej oferty depozytowej Banku dla ludności bez 
uwzględnienia lokat strukturyzowanych i rachunku lokacyjnego IKE według stanu na ostatni dzień stycznia. 


Uprawnienie do składnika gotówkowego opartego o wartość instrumentu finansowego jest przyznawane pracownikom w dniu 31 maja, a Członkom 
Zarządu w dniu 1 lipca roku następującego po okresie oceny. Wypłata wynagrodzenia zmiennego nieodroczonego w postaci wartości instrumentu 
finansowego w formie gotówki następuje 10 stycznia drugiego roku następującego po upływie okresu oceny. Składnik wynagrodzenia zmiennego 
odroczonego w postaci wartości instrumentu finansowego w formie gotówki jest wypłacany po zakończenie okresu rozliczeniowego w dniu 10 
stycznia w ciągu kolejnych 3 lat. 


Obliczenie zmiennych składników wynagrodzeń następuje poprzez ocenę stopnia realizacji wyznaczonych pracownikowi celów oraz wyliczenie 
określonych wartości mnożników premiowych właściwych dla danego stopnia realizacji celów.  


Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wysokość środków przeznaczonych na wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników 
może zostać ograniczona ze względu na sytuację finansową Towarzystwa, w tym jego płynność i stabilność, kapitały własne, tak aby wypłata 
wynagrodzenia zmiennego nie ograniczała możliwości zachowania odpowiedniej bazy kapitałowej Towarzystwa. 


Opis istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego 
zaistniałych w trakcie roku obrotowego. 


Fundusz nie identyfikuje istotnych zmian dokonanych w trakcie roku obrotowego w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 


Informacja dotycząca sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz działalności w okresie 
objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą Fundusz przejął kontrolę. 


Nie dotyczy Funduszu.  
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Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.  


Sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego 


Nasza opinia 


Naszym zdaniem załączone roczne połączone sprawozdanie finansowe: 


● przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej GAMMA Parasol BIZNES 
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (“Fundusz”), zarządzanego przez 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na dzień 31 grudnia 2022 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”) oraz 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 z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, 
które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania. 


Przedmiot naszego badania 


Przeprowadziliśmy badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego GAMMA Parasol 
BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, które zawiera: 


● wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego; 


● połączone zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2022 r.;  


● połączony bilans na dzień 31 grudnia 2022 r.; 


oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.: 


● połączony rachunek wyniku z operacji; oraz 


● połączone zestawienie zmian w aktywach netto. 


Podstawa opinii 


Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych 


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 







 


2/7 


rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”), 
a także 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”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie połączonego sprawozdania finansowego.  


Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić 
podstawę dla naszej opinii. 


Niezależność  


Jesteśmy niezależni od Funduszu oraz Towarzystwa zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki 
Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (“Kodeks IESBA”) przyjętym 
uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 
zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne 
obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.W trakcie przeprowadzania badania 
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Funduszu oraz Towarzystwa 
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach 
oraz w Rozporządzeniu UE.


Nasze podejście do badania  


Podsumowanie


Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia 
połączonego sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Towarzystwa 
dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, 
które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury 
są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd Towarzystwa kontroli 
wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na stronniczość 
Zarządu Towarzystwa, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem. 


Istotność 


Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało 
w celu uzyskania racjonalnej pewności czy połączone sprawozdanie finansowe jako całość 
nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. 
Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie 
mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie połączonego 
sprawozdania finansowego.  


Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną 
istotność w odniesieniu do połączonego sprawozdania finansowego jako całości. 
Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz 
rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, 
jak i łącznie na połączone sprawozdanie finansowe jako całość.  


Kluczowe sprawy badania 


Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej 
znaczące podczas naszego badania połączonego sprawozdania finansowego za bieżący okres. 
Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, 
w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. 
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Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania połączonego sprawozdania 
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat 
tych spraw.  


Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy 


Wycena składników lokat nienotowanych na 
aktywnym rynku 


Składniki lokat wyceniane do wartości godziwej 
przy zastosowaniu modeli wyceny 
klasyfikowane są jako poziom 2 lub 3 hierarchii 
wartości godziwej. Oszacowania wykonywane 
przez Zarząd Towarzystwa w tym obszarze są 
złożone, niejednokrotnie wymagają 
uwzględnienia danych nieobserwowalnych na 
rynku oraz wymagają dokonania osądu w 
zakresie zastosowania odpowiednich technik 
wyceny w oparciu o doświadczenie i wiedzę 
ekspercką, co sprawia, że są szczególnie 
narażone na ryzyko zniekształcenia. 


Kwestia ta była przedmiotem naszej 
szczególnej uwagi ze względu na fakt, że 
osądy zastosowane przez Zarząd 
Towarzystwa w procesie wyceny do wartości 
godziwej składników lokat nienotowanych na 
aktywnym rynku są złożone i mają istotny 
wpływ na sprawozdanie finansowe. 


Zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2022 r. 
w sprawozdaniach finansowych, zawiera dane 
odnośnie wartości wyceny składników lokat 
nienotowanych na aktywnym rynku. 
Sprawozdanie finansowe subfunduszu 
wydzielonego w ramach Funduszu zawiera 
ujawnienia dotyczące składników lokat 
nienotowanych na aktywnym rynku, w tym opis 
technik wyceny oraz zakres i źródła danych 
obserwowalnych i nieobserwowalnych 
wykorzystanych do ustalenia wartości godziwej 
wraz z klasyfikacją do poszczególnych 
poziomów hierarchii wartości godziwej. 


 


Uzyskaliśmy zrozumienie środowiska kontroli 
wewnętrznej w obszarze wyceny składników lokat 
nienotowanych na aktywnym rynku oraz 
przeprowadziliśmy testy efektywności wybranych 
kluczowych kontroli. 


Oceniliśmy czy metody wyceny składników lokat 
nienotowanych na aktywnym rynku zastosowane 
przez Towarzystwo są zgodne z przyjętymi przez 
Fundusz zasadami rachunkowości. 


Sprawdziliśmy poprawność klasyfikacji składników 
lokat do poziomów hierarchii wartości godziwej. 
oraz danych wejściowych użytych do wyceny.  


Dokonaliśmy uzgodnienia liczby instrumentów 
finansowych na dzień 31 grudnia 2022 r. z 
potwierdzeniem otrzymanym od banku 
depozytariusza. 


Dla składników lokat wycenianych przy użyciu 
technik wyceny bazujących na danych 
obserwowalnych rynkowo przeprowadziliśmy 
procedury niezależnej wyceny. 


Dla składników lokat wycenianych przy użyciu 
technik wyceny bazujących na danych 
nieobserwowalnych rynkowo przeprowadziliśmy 
rekalkulację oszacowania ich wartości. 
Dodatkowo przeprowadziliśmy analizę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej emitentów składników 
lokat oraz zweryfikowaliśmy nieobserwowalne 
dane wejściowe, na które modele okazały się 
wrażliwe. 


Oceniliśmy również adekwatność i kompletność 
ujawnień w sprawozdaniu finansowym zgodnie z 
obowiązującymi standardami rachunkowości. 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za połączone sprawozdanie 
finansowe


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, rocznego połączonego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny 
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i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku z operacji Funduszu zgodnie z przepisami 
Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi 
przepisami prawa i statutem Funduszu, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Towarzystwa 
uważa za niezbędną aby umożliwić sporządzenie połączonego sprawozdania finansowego 
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 


Sporządzając połączone 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 Towarzystwa 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 są zobowiązani do zapewnienia, 
aby połączone sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie 
o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu 
sprawozdawczości finansowej.


Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie połączonego sprawozdania 
finansowego


Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy połączone 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 ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie połączonego sprawozdania 
finansowego. 


Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności 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 szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia połączonego 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; 


● wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Towarzystwa zasady 
kontynuacji działalności Funduszu jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych 
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, 
które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Funduszu do kontynuacji działalności. 
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie 
uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w połączonym sprawozdaniu 
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. 







 


5/7 


Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania 
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Fundusz 
zaprzestanie kontynuacji działalności; 


● oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość połączonego sprawozdania finansowego, 
w tym ujawnienia, oraz czy połączone sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą 
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 


Komunikujemy się z Komitetem Audytu odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu 
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości 
kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 


Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 
dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby 
być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to 
zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania tych zagrożeń 
oraz zastosowanych zabezpieczeniach. 


Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej 
znaczące podczas badania połączonego sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego 
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego 
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat 
lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana 
w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne 
konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia. 


Inne informacje 


Inne informacje 


Na inne informacje składa się: 


● sprawozdanie z działalności Funduszu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 
(„Sprawozdanie z działalności”), 


● list Towarzystwa będącego organem funduszu, skierowany do uczestników funduszu wymagany 
§ 37 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, 


● informacje wymagane  art. 13 Rozporządzenia 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,  


● informacje wymagane art. 222b i art. 222d ust. 4 pkt. 7 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 


(razem “Inne informacje”). Inne Informacje nie obejmują sprawozdania finansowego i sprawozdania 
biegłego rewidenta na jego temat. 


Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami 
prawa.  


Zarząd Towarzystwa oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby Sprawozdanie z działalności Funduszu spełniało wymagania przewidziane w Ustawie 
o rachunkowości. 


Odpowiedzialność biegłego rewidenta 


Nasza opinia z badania połączonego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. 
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W związku z badaniem połączonego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem wynikającym 
z KSB jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne 
z połączonym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny 
sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy 
istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym 
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach 
jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie 
z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym połączonym sprawozdaniu 
finansowym.  


Oświadczenie na temat Innych informacji 


Oświadczamy, że w świetle wiedzy o Funduszu i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania 
nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Funduszu oraz pozostałych Innych informacjach 
istotnych zniekształceń.


Opinia o Sprawozdaniu z działalności 


Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności 
Funduszu:  


● zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości; 


● jest zgodne z informacjami zawartymi w połączonym sprawozdaniu finansowym. 


Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji


Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych 


Zarząd Towarzystwa jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących regulacji 
ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach. 


Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania połączonego sprawozdania 
finansowego, czy Fundusz przestrzega obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych 
w odrębnych przepisach. Dla potrzeb niniejszej informacji za odrębne przepisy rozumiemy Ustawę 
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi. 


Celem badania połączonego sprawozdania finansowego nie jest przedstawienie opinii 
o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach 
wymienionych powyżej i opinii takiej nie formułujemy. 


W oparciu o wykonaną przez nas pracę informujemy, że nie stwierdziliśmy w okresie od dnia 
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przypadków nieprzestrzegania przez Fundusz 
obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych w przepisach wymienionych powyżej, 
które miałyby istotny wpływ na połączone sprawozdanie finansowe. 


Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego 


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 
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.  


W badanym okresie świadczyliśmy na rzecz Funduszu usługę przeglądu połączonego sprawozdania 
finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz usługę atestacyjną dotyczącą 
zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym 
z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz zgodności i kompletności 
tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. 
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Wybór firmy audytorskiej 


Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego 
Funduszu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2020 r. oraz ponownie uchwałą z dnia 30 marca 
2022 r. Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu badamy nieprzerwanie począwszy od roku 
obrotowego zakończonego 31 grudnia 2020 r., to jest przez trzy kolejne lata.  


 


 


Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm 
audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta, jest Agnieszka Accordi. 


 


 


 


 


Agnieszka Accordi 


Kluczowy Biegły Rewident 


Numer w rejestrze 11665 


 


Warszawa, 28 marca 2023 r. 
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OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


Warszawa, dnia 27 marca 2023 r.


mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z pełnioną funkcją depozytariusza na rzecz:
GAMMA PARASOL BIZNES SFIO (Fundusz)


z wydzielonymi subfunduszami:
  - GAMMA PARASOL BIZNES SFIO Subfundusz GAMMA,


działając na podstawie przepisu § 37 ust.1 pkt 2 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), oświadcza, iż dane  dotyczące  
stanów  aktywów  Funduszu,  w tym w  szczególności aktywów zapisanych na
rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z  tych  
aktywów  przedstawionych  w  sprawozdaniu  finansowym  Funduszu  sporządzonym  na
dzień  31 grudnia 2022 za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. są zgodne
ze stanem faktycznym.


W imieniu mBank S.A.:


Sporządził (a): Ewa Poryszko1
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Sprawozdanie roczne 
GAMMA PARASOL BIZNES  
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 
za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2022 roku 


 
 
 
 
 
 
 
Zawartość: 
1. List Towarzystwa do Uczestników. 


2. Roczne połączone sprawozdanie finansowe. 


3. Sprawozdanie z działalności specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. 


4. Jednostkowe sprawozdania subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu wraz ze sprawozdaniami  
niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań jednostkowych. 


5. Pozostałe informacje funduszu, których ujawnienie w sprawozdaniu rocznym jest wymagane przepisami 
prawa lub wynika z dokumentów funduszu. 


6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego połączonego sprawozdania 
finansowego. 


7. Oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu 
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym. 








  


 


 


  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Roczne połączone sprawozdanie finansowe  
GAMMA PARASOL BIZNES 
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
 
 
za rok zakończony dnia  
31 grudnia 2022 roku 
  







ROCZNE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  


GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU 
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WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


1. Dane Funduszu 


Nazwa Funduszu: GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („GAMMA Parasol Biznes SFIO” lub „Fundusz”). 
  
GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym działającym 
na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz statutu 
Funduszu. 
Do dnia 27 lutego 2018 r. Fundusz działał pod nazwą KBC PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 
GAMMA PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada osobowość prawną. Fundusz został wpisany do Rejestru 
Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny, Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 930 w 
dniu 6 grudnia 2013 r. 
 
Do 28 czerwca 2022 r. Fundusz składał się z następujących Subfunduszy: 
 


1. Subfundusz GAMMA; 


2. Subfundusz SIGMA Obligacji Plus. 


W związku z wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 165 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. w związku z odkupieniem wszystkich jednostek uczestnictwa Subfunduszu SIGMA 
Obligacji Plus w dniu 29 czerwca 2022 r. został on wykreślony ze statutu Funduszu i zakończył działalność. 
 
Od 29 czerwca 2022 r. Fundusz składa się z jednego subfunduszu: Subfunduszu GAMMA. 
 
Subfundusz nie posiada osobowości prawnej. Zarówno Fundusz, jak i Subfundusz zostały utworzone na czas nieokreślony. 


2. Informacje o Subfunduszach 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu GAMMA 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery 
wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat 
przez Subfundusz jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Podejmując decyzje o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje 
lokat Subfundusz bierze pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.  
Fundusz nie lokuje aktywów Subfunduszu w akcje oraz waluty. Fundusz może nabywać do portfela Subfunduszu obligacje zamienne na akcje, z tym 
zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania prawa do zamiany, Fundusz niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zbycia objętych w ten 
sposób akcji, przy uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu uczestników. 
Fundusz przy dokonywaniu lokat na rzecz Subfunduszu stosuje ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 
Subfundusz lokuje do 100% wartości swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, przy czym 
udział dłużnych udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów w aktywach netto Subfunduszu, z 
wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie będzie niższy niż 
70% wartości aktywów netto Subfunduszu.  
Dłużne papiery wartościowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata stanowić będą nie mniej niż 10% wartości aktywów netto 
Subfunduszu. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez 
przedsiębiorstwa nie będzie niższa od 20% wartości aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie GAMMA Parasol Biznes SFIO oraz prospekcie informacyjnym GAMMA Parasol Biznes SFIO. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu SIGMA Obligacji Plus 
(Subfundusz wykreślony ze statutu z dniem 29 czerwca 2022 r.) 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w papiery 
wartościowe i inne prawa majątkowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 
Podstawowym kryterium doboru lokat portfela Subfunduszu jest dążenie do realizacji celu inwestycyjnego. W związku z tym zaangażowanie 
Subfunduszu w poszczególne kategorie lokat zależy od oceny perspektyw rynków finansowych, z uwzględnieniem analizy makroekonomicznej, 
analizy fundamentalnej, analizy portfelowej, analizy technicznej oraz analizy statystycznej. 
Subfundusz lokuje do 100% wartości swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, przy czym 
udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz depozytów w aktywach netto Subfunduszu, z wyłączeniem 
papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie będzie mniejszy niż 60% 
wartości aktywów netto Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata stanowić będą nie 
mniej niż 10% wartości aktywów netto Subfunduszu. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku 
pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nie będzie niższa niż 20% i wyższa niż 50% wartości aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem dłużnych 
papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.  
Subfundusz może lokować do 15% wartości aktywów Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje. 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie GAMMA Parasol Biznes SFIO oraz prospekcie informacyjnym GAMMA Parasol Biznes SFIO. 
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3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu 


Nazwa, siedziba Towarzystwa:  
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. 


4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 


Roczne połączone sprawozdanie finansowe GAMMA Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty obejmuje rok zakończony dnia 
31 grudnia 2022 r. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2022 r. 


5. Kontynuacja działalności Funduszu 


Roczne połączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć 
przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
działalności Funduszu oraz Subfunduszy. 


6. Podmiot, któremu powierzono badanie sprawozdania finansowego Funduszu 


Badanie rocznego połączonego sprawozdania finansowego GAMMA Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. powierzono PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Polna 11, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144. 


7. Kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu 


Każdy z Subfunduszy zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A i A2. Podział na kategorie związany jest z metodą pobierania opłat manipulacyjnych 
oraz opłat za zarządzanie. 
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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT 


Tabela główna 


SKŁADNIKI LOKAT 


31.12.2022 31.12.2021 


Wartość według 
ceny nabycia  


w tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Wartość według 
ceny nabycia  


w tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 


Procentowy udział 
w aktywach ogółem 


Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 


Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 


Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 


Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 


Listy zastawne 0 0 0,00 9 526 9 540 1,72 


Dłużne papiery wartościowe 462 385 438 498 97,30 548 827 530 251 95,77 


Instrumenty pochodne * 0 2 931 0,65 0 475 0,09 


Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 


Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 


Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego 
inwestowania mające siedzibę za granicą 


0 0 0,00 0 0 0,00 


Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 


Udzielone pożyczki pieniężne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 


Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 


Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 


Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 


Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 


Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 


Razem 462 385 441 429 97,95 558 353 540 266 97,58 


* W pozycji instrumenty pochodne w tabeli głównej wykazane są zarówno instrumenty o wycenie dodatniej i ujemnej. W bilansie dodatnia wartość instrumentów pochodnych wykazana jest jako 
składnik lokat, natomiast wartość ujemna prezentowana jest w zobowiązaniach.  


 
Połączone zestawienie lokat, połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy 
analizować łącznie z jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy.  
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POŁĄCZONY BILANS 


(w tysiącach złotych) 


POŁĄCZONY BILANS 31.12.2022 31.12.2021 


I. Aktywa 450 669 553 677 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 976 7 725 


2. Należności 3 231 726 


3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 3 033 4 960 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 233 719 160 569 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 207 710 379 697 


6. Pozostałe aktywa 0 0 


II. Zobowiązania 34 623 2 539 


1. Zobowiązania własne subfunduszy 34 623 2 539 


2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 


III. Aktywa netto (I-II) 416 046 551 138 


IV. Kapitał funduszu -116 339 25 477 


1. Kapitał wpłacony 11 946 240 11 967 809 


2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 062 579 -11 942 332 


V. Dochody zatrzymane 558 570 544 880 


1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 504 940 487 248 


2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 53 630 57 632 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -26 185 -19 219 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 416 046 551 138 


 
 
 
Połączone zestawienie lokat, połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy 
analizować łącznie z jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy.  
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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


(w tysiącach złotych) 


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2021 - 31.12.2021 


I. Przychody z lokat 24 908 12 643 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 


2. Przychody odsetkowe 24 907 12 526 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 111 


4. Pozostałe 1 6 


II. Koszty funduszu 6 417 6 413 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 3 602 5 111 


- stała część wynagrodzenia 3 602 5 111 


- zmienna część wynagrodzenia 0 0 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 111 175 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 52 58 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 


8. Usługi prawne 0 3 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 


10. Koszty odsetkowe 1 879 58 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 58 0 


12. Pozostałe 715 1 008 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 6 417 6 413 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 18 491 6 230 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -10 460 -13 830 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 362 -3 855 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 098 -9 975 


- z tytułu różnic kursowych 365 -1 047 


VII. Wynik z operacji 8 031 -7 600 


VIII. Podatek dochodowy 0 0 


 
 
 
Połączone zestawienie lokat, połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy 
analizować łącznie z jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy. 
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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


(w tysiącach złotych) 


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2021 - 31.12.2021 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 547 384 615 433 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 031 -7 600 


a) przychody z lokat netto 18 491 6 230 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 362 -3 855 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 098 -9 975 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 031 -7 600 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 


a) z przychodów z lokat netto 0 0 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 


c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -139 369 -56 695 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 25 379 220 150 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) -164 748 -276 845 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -131 338 -64 295 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 416 046 551 138 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 456 167 646 819 


 
 
 
Połączone zestawienie lokat, połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy 
analizować łącznie z jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy. 
 


 


27.03.2023 Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
.............................................................................................................. 


(podpis) 


27.03.2023 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................ 


(podpis) 


27.03.2023 Rafał Matulewicz Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Krzysztof Szubert Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Grzegorz Chłopek Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


27.03.2023 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................ 
(podpis) 


 





