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Szanowni Państwo,
jak co roku mamy przyjemność przedstawić Państwu Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego
przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna.
Miło nam poinformować, że Allianz Polska OFE w opublikowanych w minionym roku przez Komisję Nadzoru Finansowego rankingach trzylet
nich stóp zwrotu uzyskał odpowiednio pierwsze miejsce (za okres od 31.03.2006 r. do 31.03.2009 r.) oraz czwarte miejsce (za okres od 29.09.2006 r.
do 30.09.2009 r.). Dzięki tym bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym zostaliśmy uprawnieni dwukrotnie – w lipcu 2009 r. i w styczniu 2010
– do wzięcia udziału w losowaniu przeprowadzanym przez ZUS dla osób, które nie dokonały w przewidzianym terminie wyboru OFE. W wyniku
tych losowań pozyskaliśmy odpowiednio w lipcu 2009 r. – 6 444 osób oraz w styczniu 2010 r. – 10 519 osób. Dzięki drugiemu miejscu w ostat
nim opublikowanym przez KNF trzyletnim rankingu stóp zwrotu (za okres od 30.03.2007 r. do 31.03.2010 r.) po raz kolejny będziemy uprawnieni
do wzięcia udziału w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w lipcu.
Liczba członków Allianz Polska OFE na dzień 26 grudnia 2009 roku wyniosła 397 988 osób. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Allianz Polska Otwarty
Fundusz Emerytalny prowadził 421 298 rachunków.
W roku 2009 otwarto 66 818 nowych rachunków w Funduszu. W wyniku zmian dokonywanych przez Członków Funduszy, w ramach transferów
w 2009 roku, 33 972 osoby uzyskały członkostwo w Allianz Polska OFE, natomiast 14 650 osoby opuściły nasz Fundusz. Cieszy nas, że w 2009 roku
saldo transferów było dodatnie i wyniosło odpowiednio: saldo zmian członkostwa 19 322 osób oraz saldo zmian kapitału 294 487 198,71 złotych.
W minionym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Fundusz mógł się poszczycić klientami z drugą co do wysokości na rynku emerytalnym średnią
składką wpływającą na rachunek w Funduszu i wynoszącą 114,82 zł (dane za okres od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r. – źródło KNF).
Od 2010 roku obowiązują zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, między innymi w zakresie maksymalnego
poziomu opłaty od składki. Allianz Polska OFE postanowił kontynuować przyjętą strategię, pozostając nadal Funduszem, który pobiera niższe niż
maksymalne opłaty od składki. Do 31 grudnia 2009 roku opłata od składki wynosiła 4%. Opłata ta dla wszystkich członków Allianz Polska OFE, po
cząwszy od stycznia 2010 r., wynosi 3,45% i jest nadal najniższą opłatą na rynku.
Rosnąca liczba naszych Klientów oraz wyróżniające nas na rynku wyniki inwestycyjne jeszcze bardziej motywują nas do dołożenia wszelkich sta
rań, aby byli Państwo usatysfakcjonowani jakością naszych usług.

Zarządzanie aktywami Funduszu

Wartość jednostki rozrachunkowej na dzień 31.12.2009 roku wynosiła 26,06 zł, natomiast na koniec roku 2008 była równa 23,00 zł. Oznacza to,
że zwiększyła swoją wartość o 13,30%. Stopa zwrotu od początku działalności Funduszu, tj. od dnia 11.08.1999 r. do dnia 31.12.2009 r., wynio
sła 160,60%, co plasuje nas na siódmym miejscu w rankingu otwartych funduszy emerytalnych. Na wysokość środków oszczędzanych na przyszłą
emeryturę korzystnie działa również fakt, że od stycznia 2010 roku pobieramy nadal najniższą na rynku opłatę od składki – w wysokości 3,45%
od wszystkich członków Funduszu, niezależnie od długości stażu członkowskiego. Z przekazywanej przez ZUS składki 96,55% jest zatem inwe
stowane. Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo obciążają aktywa Funduszu. Kwota wynagrodzenia obliczana jest na każdy dzień
ustalania wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu – w wysokości 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca.
Na koniec 2009 roku portfel inwestycyjny Funduszu składał się z następujących kategorii aktywów: wierzycielskich papierów wartościowych,
papierów udziałowych oraz depozytów bankowych. Portfel dłużnych papierów wartościowych, w składzie którego dominowały obligacje Skarbu
Państwa, stanowił 66,57% aktywów.
W porównaniu ze stanem na koniec 2008 roku oznacza to spadek udziału w aktywach tego typu papierów wartościowych o 12,71 punktu procen
towego. Portfel papierów udziałowych, w skład którego wchodziły jedynie akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów warto
ściowych, stanowił 31,43% aktywów i w ubiegłym roku jego udział zwiększył się o 12,94 punktu procentowego. Depozyty bankowe stanowiły 1,44%
aktywów, a środki pieniężne i inne aktywa – 0,56% sumy aktywów.
Rok 2009 dla polskiej gospodarki upłynął w cieniu skutków największego od dziesięcioleci kryzysu w gospodarce światowej. Załamanie ekono
miczne w USA i Europie Zachodniej przełożyło się także na istotne pogorszenie się koniunktury w naszym kraju. Ocena stanu polskiej gospodarki
nie jest jednak jednoznaczna. Wstępne szacunki GUS mówią o tempie wzrostu gospodarczego w całym ubiegłym roku na poziomie 1,7%, co jest
wynikiem najsłabszym od wielu lat. Z drugiej strony ten skromny wzrost okazał się jedynym wśród innych gospodarek, zarówno europejskich, jak
i amerykańskiej, w których odnotowano recesję.
Zdecydowanie najgorzej prezentował się w naszym kraju pierwszy kwartał ubiegłego roku. Spadek produkcji przemysłowej przekroczył 15%,
zmniejszeniu uległa również dynamika sprzedaży detalicznej. Pogorszenie tej ostatniej nie dziwi w świetle coraz trudniejszej sytuacji na ryn
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ku pracy. Bezrobocie wzrastało z 9,5% na koniec roku 2008 do poziomu 11,9% na koniec roku 2009. Efekty kryzysu gospodarczego i finansowego
w sposób najbardziej gwałtowny dały się zaobserwować na rynku walutowym. Kurs złotego w stosunku do euro osłabił się do około 4,95 zł w końcu
lutego, podczas gdy jeszcze na początku roku wynosił on nieco mniej niż 4,20 zł. Nie bez znaczenia dla notowań naszej waluty w tamtym okresie
pozostawało także nadmierne zaangażowanie przedsiębiorstw w opcje walutowe.
Kolejne miesiące roku przyniosły stopniowe uspokojenie się sytuacji. Złoty odrobił straty i jego notowania zamknęły się w końcu roku na poziomie
zbliżonym do tego z jego początku. Doszło także do stopniowego wyhamowania spadkowych tendencji na dynamikach produkcji przemysłowej
i sprzedaży detalicznej. Szczególnie dobrze zachowała się ta pierwsza, osiągając w końcu roku wzrosty na poziomie prawie 10%. Przyczyn relatyw
nie lepszego zachowania polskiej gospodarki można znaleźć kilka. Pierwszoplanową rolę odegrał napływ środków z Unii Europejskiej wspierają
cych inwestycje, w tym głównie infrastrukturalne. Z kolei mniejszy stopień otwartości naszej gospodarki zapobiegł tak dużym skutkom załamania
w światowym handlu zagranicznym, jakie wystąpiły w innych, znacznie bardziej otwartych gospodarkach, jakimi są chociażby niemiecka czy cze
ska. Paradoksalnie także i pozytywne implikacje miało osłabienie złotego. Dzięki niemu znacząco zwiększyła się konkurencyjność polskiego eks
portu, a nadmierna konsumpcja z importu uległa w naturalny sposób ograniczeniu, co pozwoliło na zmniejszenie się nierównowagi handlowej.
W świetle skali spowolnienia gospodarczego Radzie Polityki Pieniężnej nie pozostawało nic innego, jak kontynuowanie rozpoczętych jeszcze
w 2008 roku obniżek stóp procentowych. W rok 2009 wkroczyliśmy ze stopami na poziomie 5,00%, a dzięki prowadzonej łagodnej polityce mo
netarnej główna stopa spadła ostatecznie do poziomu 3,50% w czerwcu i pozostała bez zmian do chwili obecnej. Koszt pieniądza malał, chociaż
inflacja pozostawała w zeszłym roku względnie wysoka. Z poziomu 3,3% w grudniu 2008 roku wzrosła do 3,5% w grudniu roku 2009, a w międzycza
sie osiągała nawet wyższe wartości, jak chociażby 4,0% w kwietniu. Te wysokie wartości wynikały jednak w dużej mierze z przejściowych efektów
osłabienia złotego i wzrostu cen regulowanych. Dlatego już w trakcie ubiegłego roku budowały się powszechne oczekiwania na znacznie niższy
poziom inflacji w następnych okresach.
Jedną z dziedzin, która najdobitniej odczuła skutki kryzysu, był obszar finansów publicznych. Zjawisko to wystąpiło w skali światowej. Znaczna
liczba państw zaczęła borykać się z problemem braku środków w budżetach ze względu na ogromne sumy, jakie zostały wcześniej przeznaczone
na pakiety pomocowe przeznaczone na walkę z kryzysem. Problemy te nie ominęły także Polski, choć ich źródło było nieco odmienne. Spowolnie
nie gospodarcze zaowocowało istotnym uszczupleniem wpływów do budżetu, co przy sztywnych wydatkach spowodowało wzrost niedoborów.
Nieunikniona okazała się rewizja poziomu deficytu budżetowego, której dokonano w połowie roku. Poziom deficytu został podniesiony z 18 mld
złotych do 27 mld złotych, zwiększając tym samym potrzeby pożyczkowe państwa. Na plan pierwszy wysunęła się dyskusja o całkowitym po
ziomie zadłużenia publicznego i realnym ryzyku przekroczenia progów ostrożnościowych, definiowanych jako relacja zadłużenia do wartości
PKB i wynoszących kolejno 55% oraz 60%. Jeszcze większy niepokój wzbudziło ogłoszenie planów zwiększania deficytu do kwoty przekraczającej
50 mld złotych w roku 2010.
Obawy o stan finansów publicznych były głównym czynnikiem kształtującym sytuację na rynku obligacji skarbowych. Początek roku przyniósł dy
namiczne wzrosty cen, będące kontynuacją mocnej końcówki roku 2008. Inwestorzy chętnie nabywali obligacje wobec oczekiwanej kontynuacji
cyklu mocnych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co miało tworzyć korzystny klimat do inwestowania w dług. Nastroje
uległy jednak szybkiemu pogorszeniu na skutek napływających informacji o złym stanie budżetu państwa i potencjalnie znacznie większych emi
sjach obligacji w stosunku do planowanych wcześniej. Wywołało to jeszcze pod koniec pierwszego kwartału istotne osłabienie notowań polskich
papierów dłużnych, wzmocnione dodatkowo przez taniejącego złotego i wycofywanie się inwestorów zagranicznych. Pozostała część roku upły
nęła na mozolnym odrabianiu tego spadku cen i ostatecznie obligacje przyniosły dość umiarkowane zyski, o czym świadczy wzrost indeksu rynku
obligacji skarbowych Banku Handlowego CPGBI o 4,18%. Na koniec grudnia 2009 roku obligacje dwuletnie notowane były z rentownością 4,67%
(spadek od grudnia 2008 o 61 punktów bazowych), pięcioletnie – z rentownością 5,68% (wzrost o 42 punkty bazowe), a dziesięcioletnie – 6,22%
(wzrost o 77 punktów bazowych). Wynika z tego, że w skali całego roku najlepszą inwestycją okazały się obligacje o krótkich terminach zapa
dalności. Z kolei z punktu widzenia aktywnego zarządzania portfelem zasadne było wykorzystanie występujących wahań na rynku. W związku
z tym po skumulowaniu się spadków cen obligacji w pierwszym kwartale 2009 roku i późniejszą poprawą ich notowań stopniowo zwiększaliśmy
zaangażowanie w papiery o dłuższych terminach zapadalności. Znalazło to odbicie we wzroście średniej ważonej zapadalności części dłużnej
portfela, która stopniowo zmieniała się z 2,89 na koniec grudnia 2008 roku do 3,60 na koniec grudnia 2009 roku. Doszło do tego głównie w wyniku
zwiększania zaangażowania w obligacje o długich terminach zapadalności, między innymi dziesięcioletnie DS1019, których udział w portfelu
na koniec 2009 roku wzrósł o blisko 4 punkty procentowe w stosunku do końca roku 2008, oraz w obligacje dwudziestoletnie WS0922 i WS0429,
których udział zwiększył się o około 1,5 punktu procentowego.
Istotną rolę dla inwestycji odgrywały także obligacje innych emitentów niż Skarb Państwa. Wciąż odczuwalne skutki kryzysu finansowego powo
dowały, że nawet emitenci uznawani za bardzo bezpiecznych musieli oferować wysokie stopy zwrotu, aby znaleźć nabywców na swoje obligacje.
Wykorzystując to zjawisko, systematycznie kontynuowaliśmy rozbudowę naszego subportfela, niezmiennie kierując się zasadą doboru instru
mentów o rentownościach wyższych niż obligacje skarbowe przy jednoczesnym akceptowalnym poziomie ryzyka kredytowego. Portfel inwesty
cyjny został wzbogacony między innymi o papiery dłużne emitowane przez największe polskie miasta oraz obligacje infrastrukturalne, z których
środki zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.
W porównaniu z dość przeciętnymi zyskami na rynku obligacji miniony rok okazał się za to dużo bardziej optymistyczny dla rynku akcji, choć
jeszcze sam jego początek przyniósł kontynuację silnych spadków cen. Jednak już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału światowe giełdy
odbiły się od dna, a w ślad za nimi podążyła giełda warszawska. Mimo wciąż złych twardych danych makroekonomicznych napływających z re
alnej gospodarki inwestorzy uznali, że kryzys niebawem się zakończy i z dużym wyprzedzeniem zaczęli dyskontować przewidywaną przyszłą
poprawę sytuacji w spółkach. Wzrostowy ruch cen wsparty został przez publikacje licznych wskaźników nastrojów, które pokazywały wzrost opty
mizmu w ocenie przyszłej sytuacji w światowym przemyśle oraz usługach, pomogła także stabilizacja na rynku nieruchomości w USA. Wzrostowy
trend utrzymał się przez całą późniejszą część roku, dzięki czemu indeks WIG zwiększył swoją wartość o 46,85%, indeks dużych spółek WIG20
wzrósł o 33,47%, a rynek średnich spółek, mierzony indeksem mWIG40, zwyżkował o 55,24%. Najsilniej rosnącą grupą papierów były najmniejsze
spółki skupione w indeksie sWIG80, który wzrósł aż o 61,85%. W odpowiedzi na narastający wśród inwestorów optymizm i wzrosty cen na giełdach
udział akcji w aktywach Funduszu był stopniowo zwiększany. Z 18,49% na koniec 2008 roku został podniesiony do 31,43% w końcu grudnia 2009
roku. Zwiększaliśmy zaangażowanie między innymi w akcjach spółek, takich jak PKN Orlen, którego udział w portfelu wzrósł we wspomnianym
okresie z 1,52% do 2,73%, akcje PKO Banku Polskiego, gdzie udział podniósł się z 2,13% do 3,25%, oraz w akcje KGHM Polska Miedź z 0,33% do 1,66%.
Z kolei ze spółek, na które ekspozycja została zmniejszona, wymienić można akcje TP SA, których udział w portfelu spadł z 1,49% do 0,88%. To wła
śnie głównie bardzo dobre zachowanie się rynku akcji przyczyniło się do wypracowania w 2009 roku stopy zwrotu Funduszu na poziomie 13,30%.
Warto zauważyć, że ta dynamika wzrostu przewyższyła nominalną ujemną dynamikę spadku wartości jednostki rozrachunkowej z roku poprzed
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niego (-11,94%), co udało się osiągnąć tylko niektórym OFE. Uzyskane wyniki inwestycyjne pozwoliły także na zdobycie wysokich lokat w ubiegło
rocznych rankingach 3-letnich stóp zwrotu publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w których to Fundusz zajmował odpowiednio
pierwsze i czwarte miejsce.

Planowane kierunki działalności inwestycyjnej

Rok 2010 przyniesie weryfikację ubiegłorocznego optymizmu inwestorów. Niewątpliwie kryzys w skali globalnej, a przynajmniej większość z jego
etapów, mamy już za sobą. Nie oznacza to jednak końca wszystkich problemów, które w wielu wypadkach nie tyle zostały rozwiązane, co uległy
migracji. Z amerykańskiego rynku nieruchomości, poprzez międzynarodowy system bankowy i finansowy, kryzys przeniknął do sfery realnej go
spodarki. Ta w ostatnim okresie wykazuje symptomy wchodzenia w fazę ożywienia, natomiast problemy zostały dalej przetransferowane, tym
razem do budżetów państw, które wzięły na siebie ciężar finansowania ogromnych antykryzysowych pakietów pomocowych. To właśnie dług
publiczny wielu rządów może stać się potencjalnie nową klasą aktywów subprime, a problemy budżetowe, wyższa skłonność do podnoszenia
podatków czy konieczność wcześniejszego wycofania części programów wspierających mogą być istotnym hamulcem dla jakże potrzebnego
teraz szybkiego tempa wzrostu gospodarczego. Dobrym przykładem jest tutaj Grecja przeżywająca najpoważniejszy od lat kryzys finansów pu
blicznych. Jego skutki dla rynków kapitałowych wykroczyły daleko poza granice tego niewielkiego kraju i są odczuwane przez całą strefę euro.
Wiele wskazuje na to, że tempo odbudowywania się gospodarek po kryzysowym tąpnięciu nie będzie tak wysokie, jak wcześniej zakładano, a opty
mizm inwestorów i skala wzrostów indeksów giełdowych nieco wyprzedziły rzeczywistość. Stąd też dużo mniej prawdopodobne jest powtórzenie
się tak dynamicznych wzrostów cen akcji, z jakimi mieliśmy do czynienia przez dużą część poprzedniego roku. Bardziej prawdopodobne jest to,
że ruchy indeksów będą mocniej powiązane z faktycznym stanem gospodarki, a mniej ze zbyt mocno rozbudzonymi uprzednio oczekiwaniami.
Dla gospodarki polskiej to także będzie rok próby, w którym okaże się, czy relatywnie dobra dynamika wzrostu PKB w roku poprzednim nie była
jednorazowa. Oczekujemy, że w bieżącym roku PKB wzrośnie w tempie około 3%. Ten wyraźnie lepszy od zeszłorocznego wynik pozwoliłby oddalić
perspektywę wystąpienia istotnych problemów w sferze finansów publicznych. Rynki finansowe z reguły jednak patrzą w przyszłość w dłuższej
niż bieżący rok perspektywie, a trzeba też pamiętać, że jeszcze niedawno polska gospodarka rozwijała się w tempie znacznie przekraczającym 5%
rocznie. Skutki kryzysu mogą powodować, że tempo wzrostu w okolicach 3% będzie utrzymywać się także w kolejnych okresach, a wtedy nie będzie
to już postrzegane jako sukces. Dlatego dopiero pojawienie się realnych szans na powrót dynamiki PKB w okolice 5%, a więc potencjalnego poziomu
rozwoju naszej gospodarki, będzie oznaczało definitywne pokonanie kryzysu oraz otworzy drogę dla trwałego wzrostu notowań polskich spółek.
W tych warunkach głównym kryterium przy doborze akcji do portfela będzie przede wszystkim analiza fundamentalna. Będziemy poszukiwać
spółek o dobrych perspektywach rozwoju. Najistotniejszym wyznacznikiem atrakcyjności inwestycji będzie zdolność spółki do generowania zy
sków, jednak brane będą pod uwagę również inne czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się ceny akcji w przyszłości, takie jak: kondycja
finansowa emitenta, dynamika prognozowanych wyników finansowych, pozycja rynkowa spółki na tle konkurencji, plany inwestycyjne i perspek
tywy ich realizacji, osiągnięcia zarządu, kapitalizacja i płynność obrotu akcjami na giełdzie.
Naszym niezmiennym celem inwestycyjnym będzie maksymalizacja wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu przy określonym poziomie
ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko to będziemy kontrolować poprzez odpowiednią alokację aktywów Funduszu pomiędzy różne kategorie lokat ze
szczególnym uwzględnieniem poziomu zaangażowania w akcje. Największa część aktywów Funduszu w dalszym ciągu będzie inwestowana
w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, które ze względu na niskie ryzyko niewypłacalności charakteryzują się najwyż
szym poziomem bezpieczeństwa z punktu widzenia polskich inwestorów. Skład portfela obligacji będzie uzależniony od oczekiwanych zmian
krzywej dochodowości.
W celu maksymalizowania osiąganych stóp zwrotu Fundusz będzie również analizował możliwości inwestowania w inne klasy aktywów niż do
tychczas posiadane, a na które zezwala ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Mamy nadzieję, że prezentowana powyżej informacja jest wyczerpującym podsumowaniem minionego roku, a osiągnięte wyniki inwestycyjne
w trzyletnich stopach zwrotu, najniższa na rynku opłata od składki oraz planowana polityka inwestycyjna potwierdzają słuszność dokonanego
przez Państwa wyboru.

Warszawa, dnia 5 maja 2010 r.

5

6

Statut Allianz Polska Otwartego
Funduszu Emerytalnego
I. Postanowienia ogólne
§ 1.

Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska
Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

§ 2.

1.	Fundusz prowadzi działalność pod nazwą „Allianz Polska Otwarty
Fundusz Emerytalny”.
2.	Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Allianz Polska
OFE”.

§ 3.

1.	Fundusz został utworzony w 1999 roku na podstawie zezwolenia
Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i prowadzi dzia
łalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej
Ustawą oraz niniejszego Statutu.
2.	Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjo
nariuszy „Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska”
Spółka Akcyjna i zatwierdzony przez Urząd Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi.

§ 11.

Akcjonariuszami Towarzystwa są:
1)	Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, posiadające 42 660 (słownie: czterdzieści dwa tysiące
sześćset sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych o war
tości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej
wartości nominalnej 42 660 000 złotych (słownie: czterdzieści dwa
miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy),
2)	Allianz SE z siedzibą w Monachium, posiadające 30 540 (słownie: trzy
dzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejo
wanych o wartości nominalnej 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych
każda, o łącznej wartości nominalnej 30 540 000 złotych (słownie:
trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy).

III. Reprezentacja Funduszu
§ 12.

Do reprezentowania Funduszu upoważnione są następujące osoby:
1) dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa łącznie,
2) jeden członek Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.

IV. Depozytariusz Funduszu
§ 13.

§ 4.

Depozytariuszem Funduszu jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

§ 5.

V. Opłaty ponoszone przez Członków Funduszu

Fundusz posiada osobowość prawną.

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pienięż
nych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu
po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych
emerytur kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopa
da 2008 roku o emeryturach kapitałowych.

§ 6.

Fundusz prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą.

§ 7.

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. Organy Funduszu
§ 8.

1.	Organem Funduszu uprawnionym do zarządzania Funduszem
oraz do jego reprezentacji w stosunkach z osobami trzecimi jest Po
wszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem.
2.	Towarzystwo wykonuje uprawnienia i obowiązki wynikające z za
rządzania Funduszem i jego reprezentacji na zasadach określonych
w niniejszym Statucie oraz przepisach Ustawy.

§ 9.

1.	Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 73 200 000 złotych (słownie:
siedemdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy).
2.	Kapitał zakładowy dzieli się na 73 200 (słownie: siedemdziesiąt trzy
tysiące dwieście) akcji imiennych nieuprzywilejowanych.
3.	Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 000 złotych (słownie: jeden
tysiąc).

§ 10.

Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1,
02-685 Warszawa.

§ 14.

1.	Fundusz pobiera od członków Funduszu opłaty w wysokości i na za
sadach określonych w Ustawie oraz Statucie.
2.	Opłaty pobierane przez Fundusz przekazywane są do Towarzystwa.

§ 15.

1.	Ze składki wnoszonej przez członka Fundusz dokonuje potrącenia
kwoty stanowiącej równowartość:
1) 6,5% kwoty składki w 1999 i 2000 roku,
2) 6,0% kwoty składki w 2001 i 2002 roku,
3) 5,0% kwoty składki w 2003 i 2004 roku,
4) 4,0% kwoty składki w latach 2005-2009,
5) 3,45% kwoty składki w roku 2010 i w każdym następnym.
2.	Potrącenie kwoty składki następuje przed jej przeliczeniem na jed
nostki rozrachunkowe.

§ 16.

1.	Od członka, który wystąpił z żądaniem wypłaty transferowej w związ
ku z przystąpieniem do innego otwartego funduszu emerytalne
go na podstawie umowy z tym funduszem zawartej przed dniem
1 kwietnia 2004 roku, Fundusz pobiera opłatę poprzez potrącenie ze
środków na rachunku członka kwoty ustalanej zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 3.
2.	Opłata transferowa, o której mowa w ust. 1, pobierana jest wyłącznie
w sytuacji, gdy wypłata transferowa do innego otwartego funduszu
emerytalnego następuje przed upływem 24 miesięcy, od dnia wpłaty
pierwszej składki na rachunek członka w Funduszu.
3. Kwota potrącana wynosi:
1)	200 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia doko
nania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upły
nęło nie więcej niż 3 miesiące,
2)	175 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia doko
nania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upły
nęło więcej niż 3 miesiące, ale nie więcej niż 6 miesięcy,
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3)	150 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia doko
nania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upły
nęło więcej niż 6 miesięcy, ale nie więcej niż 9 miesięcy,
4)	125 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia doko
nania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upły
nęło więcej niż 9 miesięcy, ale nie więcej niż 12 miesięcy,
5)	100 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia doko
nania wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upły
nęło więcej niż 12 miesięcy, ale nie więcej niż 15 miesięcy,
6)	75 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokona
nia wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynę
ło więcej niż 15 miesięcy, ale nie więcej niż 18 miesięcy,
7)	50 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokona
nia wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynę
ło więcej niż 18 miesięcy, ale nie więcej niż 21 miesięcy,
8)	25 złotych, jeżeli od dnia wpłaty pierwszej składki do dnia dokona
nia wypłaty transferowej z rachunku członka w Funduszu upłynę
ło więcej niż 21 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące.
4.	Jeżeli kwota wypłaty transferowej, którą Fundusz przekazuje na ra
chunek członka w innym otwartym funduszu emerytalnym jest niż
sza niż kwota opłaty, jej maksymalna wysokość równa się kwocie wy
płaty transferowej.
5.	Wysokość kwoty potrącanej ustalana jest w piątym dniu roboczym
przed dniem wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu
emerytalnego.
6.	Członek, który przystąpił do innego niż Fundusz otwartego funduszu
emerytalnego na podstawie umowy zawartej z tym otwartym fundu
szem po dniu 31 marca 2004 roku, zobowiązany jest do uiszczenia
z własnych środków opłaty na rzecz Towarzystwa, o ile od ostatniego
dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w Funduszu do dnia
najbliższej wypłaty transferowej do innego niż Fundusz otwartego
funduszu emerytalnego upływa mniej niż 24 miesiące. Kwota opła
ty nie może być wyższa niż 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
określonego w przepisach odrębnych. Sposób obliczania, poboru oraz
wysokość opłaty, określają obowiązujące przepisy prawa.

VI. Koszty obciążające Fundusz
§ 17.

1.	Działalność Funduszu finansowana jest bezpośrednio z aktywów
Funduszu oraz ze środków Towarzystwa zgodnie z postanowieniami
Ustawy.
2.	Bezpośrednio z aktywów Funduszu finansowane są:
1)	koszty związane z realizacją transakcji nabycia i zbycia aktywów
Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz
osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest zobowiązany
korzystać na mocy odrębnych przepisów, określone w § 18 niniej
szego Statutu,
2)	koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stano
wiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza, określone
w § 19 niniejszego Statutu,
3)	koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo odpowiada
jące wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo,
określone w § 20 niniejszego Statutu,
4)	koszty rachunku premiowego Funduszu, określone w § 201 niniej
szego Statutu,
5)	koszty stanowiące różnice, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o przejęciu przez Skarb Państwa zobo
wiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzeka
zanych składek do otwartych funduszy emerytalnych, związane
z zamianą zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu składek członków
Funduszu na obligacje skarbowe, określone w § 202 niniejszego
Statutu.
3.	Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio
z aktywów Funduszu pokrywane są przez Towarzystwo.

§ 18.
Wynagrodzenie podmiotów pośredniczących
w nabywaniu i zbywaniu aktywów Funduszu
1.	Maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów
Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem krajowych aktywów,
stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich, z których
pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy odręb
nych przepisów, wynoszą:
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1) 0,30 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
		 a)	akcji spółek znajdujących się w zorganizowanym systemie ob
rotu,
		 b)	akcji spółek nieznajdujących się w zorganizowanym systemie
obrotu, lecz zdematerializowanych zgodnie z przepisami usta
wy o obrocie instrumentami finansowymi,
		 c)	certyfikatów inwestycyjnych,
		 d)	innych aktywów będących przedmiotem lokat Funduszu zgod
nie z przepisami prawa, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5,
2)	0,10 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
		 a)	obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowa
nych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
		 b)	obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych opiewa
jących na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub porę
czanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
3)	0,12 % liczone od wartości transakcji w przypadku:
		 a)	zabezpieczonych całkowicie obligacji i innych dłużnych papie
rów wartościowych emitowanych przez emitentów innych niż
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
		 b)	obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych emitowa
nych przez spółki publiczne,
		 c)	obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych będących
przedmiotem lokat Funduszu zgodnie z przepisami prawa, in
nych niż wskazane w pkt 2 i pkt 3 lit. a, b,
4)	0,20 % liczone od wartości transakcji w przypadku transakcji pa
kietowych, których przedmiotem są instrumenty finansowe wska
zane w pkt 1,
5)	0,25 % liczone od wartości transakcji w przypadku praw poboru
od instrumentów finansowych wskazanych w pkt 1 lit. a, b, d.
2.	Maksymalne koszty, które są bezpośrednio pokrywane z aktywów
Funduszu, związane z nabywaniem i zbywaniem zagranicznych
aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia osób trzecich,
z których pośrednictwa Fundusz obowiązany jest korzystać na mocy
odrębnych przepisów, wynoszą:
1)	0,35 % liczone od wartości transakcji w przypadku papierów war
tościowych emitowanych przez spółki notowane na podstawo
wych giełdach rynków kapitałowych państw obcych będących
członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej
OECD) lub innych państw obcych, które zostaną określone w ogól
nym zezwoleniu na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych
poza granicami kraju,
2)	0,15 % liczone od wartości transakcji w przypadku skarbowych
papierów wartościowych emitowanych przez rządy lub banki
centralne państw będących członkami OECD lub innych państw
obcych, które zostaną określone w ogólnym zezwoleniu na loko
wanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju,
3)	0,30 % na rzecz krajowej instytucji i 2 % na rzecz zagranicznej in
stytucji wspólnego inwestowania, liczone od wartości transakcji,
w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę w państwach będących
członkami OECD lub innych państwach obcych, które zostaną
określone w ogólnym zezwoleniu na lokowanie aktywów fundu
szy emerytalnych poza granicami kraju.
3.	Opłaty ponoszone na rzecz osób trzecich zgodnie z postanowieniami
ust. 1 i 2 są pobierane przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania
lub zbywania aktywów Funduszu.

§ 19.

Depozytariusz otrzymuje maksymalne wynagrodzenie za przechowywa
nie aktywów Funduszu składające się z następujących elementów:
1)	prowizja za przechowywanie aktywów Funduszu naliczana progowo
od średniej wartości aktywów i pobierana miesięcznie według nastę
pujących stawek rocznych:
do 1 000 000 000,00 złotych – 0,025%
od 1 000 000 000,01 złotych – 0,020%
jednak nie mniej aniżeli 10 000,00 złotych miesięcznie,
2)	opłata za rozliczanie transakcji na papierach wartościowych – 26,00
złotych od każdej transakcji,
3)	opłata za rozliczanie transakcji na papierach wartościowych w for
mie fizycznej – 300,00 złotych od każdej transakcji,
4)	opłaty i prowizje z tytułu czynności bankowych wykonywanych przez
Depozytariusza:
a)	opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych
– 2 000,00 złotych miesięcznie,

b)	opłata za prowadzenie rachunku pieniężnego – 25,00 złotych mie
sięcznie,
c)	opłata za przelewy krajowe – 2,50 złotego,
d)	opłata za przelewy krajowe przy pomocy Electronic Banking – 1,50
złotego,
e) opłata za przelewy zagraniczne – nie więcej niż 90,00 złotych,
f)	opłata za realizację przelewu za pośrednictwem systemu Sorbnet:
		 –	realizacja przelewu o wartości do 1 000 000 złotych – 22,50 zło
tego,
		 –	realizacja przelewu o wartości powyżej 1 000 000 złotych – 7,50
złotego.

§ 20.
Wynagrodzenie Towarzystwa

1.	Maksymalne wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo wynosi:
Wysokość
aktywów netto
Miesięczna opłata za zarządzanie Funduszem
(w mln zł)
od aktywów netto wynosi:
ponad
do
8 000 0,045% wartości aktywów netto, w skali miesiąca
8 000
20 000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł
wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20 000 35 000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł
wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35 000 45 000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł
wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45 000
15,5 mln zł
	Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów
netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
2.	Dla potrzeb ustalania wartości zarządzanych aktywów netto Fundu
szu, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się następujących war
tości:
1)	lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez otwarte fun
dusze inwestycyjne lub otwarte specjalistyczne fundusze inwesty
cyjne,
2)	lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania, mające siedzibę za granicą.

§ 201.
Koszty finansowania rachunku premiowego

Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki
w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali
miesiąca. Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości ak
tywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego mie
siąca i jest przeznaczona na finansowanie rachunku premiowego.

§ 202.
Koszty związane z otrzymaniem obligacji Skarbu Państwa
w zamian za nieprzekazane składki do Funduszu

2.	Wypłata środków następuje zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej,
jednakże w ratach płatnych nie dłużej aniżeli przez dwa lata.
3.	Fundusz dokonuje wypłaty nie więcej niż w 8 ratach kwartalnych,
z których każda umarzana jest w ostatnim dniu wyceny w danym
kwartale, z zastrzeżeniem że umorzenie środków do pierwszej raty
może odbyć się w innym terminie, zgodnym z przepisami Ustawy.
Wypłata dla osoby uprawnionej następuje nie później niż w trzecim
dniu roboczym następującym po dniu umorzenia.
4.	Wielkość każdej raty ustalana jest jako iloraz ilości jednostek rozra
chunkowych zapisanych na rachunku zmarłego członka przypadają
cych osobie uprawnionej oraz ilości pozostałych rat, na dzień wyceny
poprzedzający dzień umorzenia.
5.	Wartość każdej raty obliczana jest jako iloczyn jednostek rozrachun
kowych do wypłacenia w ramach danej raty ustalonej zgodnie z ust. 4
oraz wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wyceny poprzedzają
cego dzień umorzenia.
6.	Kwota raty wypłacana jest zgodnie z żądaniem osoby uprawnionej
w następujący sposób:
1)	na wskazany rachunek bankowy albo
2)	w gotówce w kasie, we wskazanym oddziale Depozytariusza lub
oddziale banku współpracującego w tym zakresie z Depozytariu
szem.
7.	Do czasu wypłacenia przez Fundusz wszystkich środków zgromadzo
nych na rachunku przez zmarłego członka Funduszu osoba upraw
niona może w drodze pisemnej dyspozycji zmienić formę płatności
na wypłatę jednorazową.

VIII. Obowiązki informacyjne Funduszu
§ 23.

1.	Fundusz ogłasza raz w roku prospekt informacyjny zgodnie z wymo
gami określonymi w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.
2.	Prospekt informacyjny Funduszu zawiera w szczególności:
1) Statut Funduszu,
2)	informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej
Funduszu,
3) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu.
3.	Prospekt informacyjny oraz wszelkie informacje dotyczące Funduszu
będą ogłaszane w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.
4.	Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w terminie 3 tygodni od za
twierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez
Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 24.

1.	Zmiana Statutu Funduszu następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa za zezwoleniem organu nadzoru.
2. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłosze
niu jednak nie wcześniej aniżeli z upływem 5 miesięcy od dnia doko
nania ogłoszenia, chyba że organ nadzoru zezwoli na skrócenie tego
terminu.

§ 25.

1.	Fundusz pokrywa bezpośrednio z aktywów kwotę kosztów w wyso
kości różnicy pomiędzy iloczynem liczby obligacji, którą otrzyma
Fundusz w zamian za nieprzekazane składki i ceny zamiany tych ob
ligacji, a wysokością zobowiązań z tytułu nieprzekazanych składek.
2.	Maksymalna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 stanowi każ
dorazowo mniej niż 50% ceny zamiany jednej obligacji.

1.	O każdej zmianie Statutu Fundusz powiadamia poprzez zamieszcze
nie ogłoszenia w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”, nie później niż
w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Funduszowi zezwolenia
na zmianę Statutu.
2.	O fakcie i terminie dokonania ogłoszenia Towarzystwo informuje or
gan nadzoru.

VII. Wypłaty środków Funduszu

IX. Postanowienia końcowe

§ 21.
Wypłata środków po śmierci członka

Wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu do
konywane są na żądanie osoby uprawnionej na zasadach określonych
w Ustawie w postaci wypłaty jednorazowej lub wypłat ratalnych, zgodnie
z postanowieniami § 22 Statutu.

§ 26.

Likwidacja Funduszu następuje w przypadkach przewidzianych prawem.

§ 22.

1.	Po śmierci członka Funduszu osoba uprawniona do wypłaty środków
zgromadzonych przez zmarłego członka Funduszu może w formie pi
semnej dyspozycji żądać wypłaty środków w ratach.
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Sprawozdanie Finansowe
Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego
za okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku
I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
A) Zarządzający

	Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajo
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000055443.

B) Nazwa Funduszu

	Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany w rejestrze fun
duszy emerytalnych pod numerem RFe 17.

C) Cel inwestycyjny

	Celem działalności lokacyjnej Funduszu jest wzrost wartości akty
wów netto osiągany poprzez wzrost wartości lokat. Poziomem od
niesienia dla realizacji zamierzonego celu jest średnia ważona stopa
zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

D) Ograniczenia inwestycyjne

1)	Aktywa Funduszu mogą być lokowane w następujących katego
riach lokat:
		 a)	obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emito
wanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a tak
że w pożyczkach i kredytach udzielanych tym podmiotom;
		 b)	obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opie
wających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub po
ręczanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,
a także depozytach, kredytach i pożyczkach gwarantowanych
lub poręczanych przez te podmioty;
		 c)	depozytach bankowych i bankowych papierach wartościo
wych, w walucie polskiej;
		 d)	depozytach bankowych i bankowych papierach wartościo
wych, w walutach państw będących członkami OECD oraz in
nych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy
o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty
te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących
zobowiązań Funduszu;
		 e)	akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdo
wym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym
prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamien
nych na akcje tych spółek;
		 f)	akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku pozagieł
dowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami usta
wy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.
U. z 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.), akcjach spółek niebędących
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowa
nych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdemateria
lizowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym pra
wach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych
na akcje tych spółek;
		 g)	akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych;
		 h)	certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze in
westycyjne zamknięte;
		 i)	jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwe
stycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte;
		 j)	obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych
emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowa
nych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w lit. f);
		 k)	innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłuż
nych papierach wartościowych emitowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa;
		 l)	obligacjach przychodowych;
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m)	zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której
mowa w lit. f), obligacjach emitowanych przez inne podmio
ty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu;
		 n)	innych niż zdematerializowane obligacjach i innych dłużnych
papierach wartościowych emitowanych przez inne podmioty
niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysoko
ści odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem;
		 o)	obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych emi
towanych przez spółki publiczne, innych niż papiery warto
ściowe, o których mowa w lit. m) i n);
		 p)	zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której
mowa w lit. f), obligacjach i innych dłużnych papierach warto
ściowych, innych niż w lit. j) i m);
		 q) listach zastawnych;
		 r)	kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy o obrocie instru
mentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 183,
poz. 1538 ze zm.), dopuszczonych do obrotu na rynku regulo
wanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
		 s)	obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajo
wego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 paździer
nika 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fundu
szu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2571
ze zm.).
2)	Aktywa Funduszu mogą być lokowane w jednostkach uczestnic
twa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specja
listyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jeżeli polityka inwesty
cyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikająca z ich statutów
i okresowo podawana do publicznej wiadomości, zgodnie z odręb
nymi przepisami, polega na lokowaniu aktywów wyłącznie w ka
tegoriach lokat, o których mowa w pkt 1) i pkt 12), z zastrzeżeniem
ograniczeń określonych w pkt 4)-6).
3)	Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne
kategorie lokat niż wymienione w pkt 1), z tym że lokaty w pra
wach pochodnych muszą mieć na celu ograniczenie ryzyka in
westycyjnego związanego z lokowaniem aktywów Funduszu,
mając na względzie typy ryzyka, które powinny być ograniczone,
dostępność instrumentów umożliwiających zmniejszenie ryzyka,
możliwość wyceny tych instrumentów oraz efekty ich stosowania.
4)	Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w pkt 1) lit. a)-m) i p)s) oraz w pkt 3), powinny stanowić łącznie nie mniej niż 90% war
tości aktywów Funduszu.
5)	Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa
w pkt 1) lit. b)-o), podlegają następującym ograniczeniom:
		 a)	w przypadku lokat, o których mowa w pkt 1) lit. c), nie wię
cej niż 5% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane
w jednym banku albo w dwóch lub większej liczbie banków bę
dących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jed
nego dowolnie wybranego banku lub grupy banków będących
podmiotami związanymi limit ten może wynosić 7,5%;
		 b)	w przypadku lokat, o których mowa w pkt 1) lit. h), nie wię
cej niż 2% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane
w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden
fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem pkt 6);
		 c)	w przypadku lokat, o których mowa w pkt 1) lit. i), nie wię
cej niż 5% wartości aktywów Funduszu może być ulokowane
w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz
inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz inwe
stycyjny otwarty, przy czym nie więcej niż 15% wartości akty

wów Funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich
funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych
funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
		 d)	łączna wartość lokat aktywów Funduszu we wszystkich papie
rach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub więk
szej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie
może przekroczyć 5% wartości tych aktywów;
		 e)	łączna wartość lokat aktywów Funduszu w kategorii lokat,
o których mowa w pkt 1) lit. d), nie może przekroczyć 5% warto
ści tych aktywów.
6)	Fundusz może dokonywać lokaty w certyfikaty inwestycyjne lub
obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5%
wartości swoich aktywów.
7)	Lokaty aktywów Funduszu w poszczególnych kategoriach lokat
nie mogą przekroczyć:
		 a)	20% wartości aktywów – w przypadku lokaty w depozytach
bankowych i bankowych papierach wartościowych w walucie
polskiej;
		 b)	40% wartości aktywów – w przypadku lokaty w listach zastaw
nych, w tym nie więcej niż 15% w listach zastawnych niedo
puszczonych do publicznego obrotu;
		 c)	40% wartości aktywów – w przypadku lokaty w akcjach, pra
wach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje, prawach po
boru spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
oraz akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych, przy czym
lokaty w akcjach, prawach do akcji, obligacjach zamiennych
na akcje oraz prawach poboru spółek notowanych na rynku
równoległym nie mogą przekroczyć 7,5% wartości aktywów
(przy tych ograniczeniach uwzględniane są również koszty za
kupu akcji nowej emisji, do których uprawniają prawa poboru);
		 d)	10% wartości aktywów – w przypadku lokaty w akcjach, pra
wach do akcji, obligacjach zamiennych na akcje oraz prawach
poboru spółek notowanych na regulowanym rynku pozagieł
dowym oraz spółek nienotowanych na regulowanym rynku
giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz
dopuszczonych do publicznego obrotu (przy tych ogranicze
niach uwzględniane są również koszty zakupu akcji nowej
emisji, do których uprawniają prawa poboru);
		 e)	10% wartości aktywów – w przypadku lokaty w kwitach depozy
towych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regu
lowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
		 f)	10% wartości aktywów – w przypadku lokaty w certyfikatach
inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne
zamknięte;
		 g)	15% wartości aktywów – w przypadku lokaty w jednostkach
uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwar
te lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
		 h)	40% wartości aktywów – w przypadku lokaty w obligacjach i in
nych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publiczne
go obrotu;
		 i)	20% wartości aktywów – w przypadku lokaty w obligacjach i in
nych dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, które nie są dopuszczone do publicznego
obrotu;
		 j)	40% wartości aktywów – w przypadku lokaty w zabezpieczo
nych, w wysokości wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem, obligacjach emitowanych przez podmioty
inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub
miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do pu
blicznego obrotu;
		 k)	10% wartości aktywów – w przypadku lokaty w zabezpieczo
nych, w wysokości wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem, obligacjach i innych dłużnych papierach
wartościowych emitowanych przez podmioty inne niż jed
nostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto sto
łeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publiczne
go obrotu;
		 l)	20% wartości aktywów – w przypadku lokaty w obligacjach
przychodowych;
		 m)	10% wartości aktywów – w przypadku lokaty w niezabezpieczo
nych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych
emitowanych przez spółki publiczne;

		

n)	5% wartości aktywów – w przypadku lokaty w niezabezpieczo
nych obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych,
których emitentem jest spółka niepubliczna, które zostały do
puszczone do publicznego obrotu.
8)	Lokaty aktywów Funduszu w kategoriach lokat, o których mowa
w pkt 7) lit. c)-g), mogą stanowić łącznie nie więcej niż 60% warto
ści aktywów Funduszu.
9)		
		 a)	Lokaty aktywów Funduszu w kategorie lokat, o których mowa
w pkt 7) lit. c)-e), nie mogą stanowić więcej niż 10% jednej emi
sji, a gdy udział papierów wartościowych spółki w aktywach
Funduszu nie przekracza 1%, lokaty Funduszu mogą stanowić
nie więcej niż 20% jednej emisji akcji spółki; przy czym jeśli
pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale te
go samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie
uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie to
stosuje się łącznie do wszystkich emisji.
		 b)	Suma aktywów Funduszu ulokowanych w emisjach akcji spó
łek, w których lokaty Funduszu stanowią więcej niż 10% jednej
emisji akcji, nie może stanowić więcej niż 5% wartości aktywów
Funduszu, przy czym jeśli pomiędzy papierami wartościowymi
różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żad
ne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiada
czom, ograniczenie to stosuje się łącznie do wszystkich emisji.
10)	Lokaty aktywów Funduszu w kategorie lokat, o których mowa
w pkt 7) lit. f), nie mogą stanowić więcej niż 35% jednej emisji,
przy czym jeśli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emi
sji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w za
kresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie
to stosuje się łącznie do wszystkich emisji.
11)	Łączna wartość lokat aktywów Funduszu ulokowanych w listach
zastawnych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby
emitentów będących podmiotami związanymi nie może przekro
czyć 10% wartości tych aktywów.
12)
		 a)	Aktywa Funduszu mogą być lokowane poza granicami kraju
w papierach wartościowych emitowanych przez spółki noto
wane na podstawowych giełdach rynków kapitałowych państw
obcych będących członkami OECD lub innych państw obcych,
a także w papierach skarbowych emitowanych przez rządy lub
banki centralne tych państw oraz tytułach uczestnictwa emi
towanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę w tych państwach, jeżeli instytucje te oferują publicz
nie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika.
		 b)	Łączna wartość lokat aktywów Funduszu w kategorii lokat,
o których mowa w lit. a), nie może przekroczyć 5% wartości
tych aktywów.
		 c)	Do lokat, o których mowa w lit. a), zastosowanie mają ograni
czenia wskazane w poprzednich punktach.
13)	W celu obliczenia maksymalnej części aktywów Funduszu w po
szczególnych kategoriach lokat, dla ustalenia zgodności z obo
wiązującymi ograniczeniami, do wartości dłużnych papierów
wartościowych zalicza się wartość naliczonych odsetek na dzień
wyceny.
14)	Aktywa Funduszu nie mogą być lokowane w:
		 a)	akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych
przez PTE Allianz Polska S.A. zarządzające Funduszem,
		 b)	akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych
przez akcjonariusza PTE Allianz Polska S.A. zarządzającego
Funduszem,
		 c)	akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych
przez podmioty będące podmiotami związanymi w stosunku
do podmiotów określonych w lit. a) i b).
15) Fundusz nie może:
		 a) zbywać swoich aktywów:
			 − PTE Allianz Polska S.A.,
			 −	członkom zarządu lub rady nadzorczej PTE Allianz Pol
ska S.A.,
			 − osobom zatrudnionym w PTE Allianz Polska S.A.,
			 −	osobom pozostającym z osobami wymienionymi w dwóch
poprzedzających punktach w związku małżeńskim, sto
sunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia włącznie,
			 − akcjonariuszom PTE Allianz Polska S.A.,
			 −	podmiotowi związanemu w stosunku do PTE Allianz Pol
ska S.A.,
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−	podmiotowi związanemu w stosunku do akcjonariuszy PTE
Allianz Polska S.A.;
		 b)	nabywać za swoje aktywa aktywów od któregokolwiek z pod
miotów wymienionych w lit. a);
		 c)	udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem
pkt 1) i pkt 12) lit. a) oraz pkt 16).
16)	Fundusz może udzielać z aktywów pożyczek środków pieniężnych
podmiotom, o których mowa w pkt 1) lit. e) i f), przy czym pożyczki
takie są równoznaczne z lokatą w akcjach tych podmiotów.
17)	Fundusz może udzielać pożyczek papierów wartościowych bę
dących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, zgodnie
z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz przepisami
wydanymi na jej podstawie.
18)	Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Fundusz nie mogą przekra
czać 1,5% wartości jego aktywów.
19)	W ramach działalności lokacyjnej poza granicami kraju, Fun
dusz może powierzyć, w zakresie określonym w pkt 12), zarządza
nie swoimi aktywami podmiotom mającym siedzibę na obsza
rze państw, o jakich mowa w tym punkcie, które są uprawnione
do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania cudzymi ak
tywami na mocy przepisów obowiązujących w tych państwach.
20)		
		 a)	Aktywa funduszu nie mogą być lokowane w banku, który jest:
			 − akcjonariuszem PTE Allianz Polska S.A.,
			 −	podmiotem związanym w stosunku do PTE Allianz Pol
ska S.A.,
			 −	podmiotem związanym w stosunku do akcjonariuszy PTE
Allianz Polska S.A.
		 b)	Fundusz nie może zawierać z podmiotami, o których mowa
w lit. a), umów lub dokonywać innych czynności prawnych
związanych z lokowaniem aktywów Funduszu.
		 c)	Ograniczenie, o którym mowa w lit. a) i b), nie dotyczy lokat
w depozytach bankowych o terminie zapadalności nie dłuż
szym niż 14 dni, o łącznej wartości nie większej niż 2% wartości
aktywów Funduszu.
		 d)	Ograniczenie, o którym mowa w lit. b), nie dotyczy świadcze
nia usług w ramach działalności maklerskiej.
21)	Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa zbywanych
przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundu
sze inwestycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyjnych emi
towanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte, zarządzane
przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego akcjonariu
szami są akcjonariusze PTE Allianz Polska S.A. lub podmioty z ni
mi związane.
22)	Fundusz nie może nabywać tytułów uczestnictwa emitowanych
przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę w pań
stwach będących członkami OECD lub innych państwach, jeżeli
akcjonariuszami (udziałowcami) tej instytucji są akcjonariu
sze PTE Allianz Polska S.A. lub jednostki dominujące w stosunku
do tych akcjonariuszy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.).
23)	Jeżeli z niezależnych od Funduszu przyczyn, opisanych w art. 149
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa
niu funduszy emerytalnych, naruszone zostaną powyższe zasa
dy, Fundusz obowiązany jest podjąć niezwłocznie kroki, zgodnie
z art. 149, w celu dostosowania działalności lokacyjnej do wymo
gów określonych w prawie.

E) Okres sprawozdawczy

	Sprawozdanie finansowe jest sporządzone za okres od 1 stycznia 2009
roku do 31 grudnia 2009 roku, natomiast dane porównawcze obejmu
ją okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

F) Kontynuowanie działalności

	Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założe
niu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewi
dzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności Funduszu.

G) Zasady rachunkowości

	Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone zgodnie
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra
finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad ra
chunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 nr 248, poz. 1847).
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	Operacje Funduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na pod
stawie dowodów księgowych, którymi są wyciągi bankowe, potwier
dzenia zawarcia transakcji z biur maklerskich i banków, wyciąg z ra
chunku papierów wartościowych u Depozytariusza, raporty Agenta
Transferowego oraz wewnętrzne noty księgowe.
1) Kapitał Funduszu
		 a) Zwiększenia kapitału
			Wpłaty środków za członków Funduszu dokonywane przez Za
kład Ubezpieczeń Społecznych ujmuje się w księgach rachun
kowych na dzień, w którym przekazane środki zasiliły odrębny
rachunek bankowy zwany rachunkiem przeliczeniowym.
			Na podstawie wyciągu bankowego i po ustaleniu, którego
członka Funduszu dotyczą przekazane środki, Agent Trans
ferowy przelicza środki na jednostki rozrachunkowe według
wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wpłaty lub dnia,
w którym nastąpi przyporządkowanie środków indywidualne
mu członkowi Funduszu.
			Indywidualną kwotę kapitału ustala się, pomniejszając o opłatę
od składki kwotę środków przekazanych za członka Funduszu.
Tak ustalona kwota dzielona jest przez wartość jednostki roz
rachunkowej w celu wyznaczenia liczby jednostek rozrachun
kowych, które zapisywane są w rejestrze członka Funduszu.
		 b) Zmniejszenia kapitału
			Umorzenie jednostek rozrachunkowych członka Funduszu
powoduje zmniejszenie kapitału. Indywidualną kwotę umo
rzenia stanowi kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunko
wych członka Funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej
według wartości na dzień poprzedzający dzień przeliczenia
jednostek rozrachunkowych na środki pieniężne.
			Zmiany w kapitale ujmowane są w księgach Funduszu
na dzień przeliczenia. Podstawą zapisów w Księdze Głównej
Funduszu jest raport Agenta Transferowego o zmianach w ka
pitale.
2) Kapitał rezerwowy
		Zmiany w kapitale rezerwowym ujmowane są w księgach Fundu
szu na dzień przeliczenia.
		W momencie rozwiązania kapitału rezerwowego różnice powsta
łe w wyniku zmiany wartości jednostek rozrachunkowych na ka
pitale rezerwowym w stosunku do wartości nominalnej jednostek
rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku rezerwowym są
odnoszone na kapitał rezerwowy.
		Podstawą zapisów w Księdze Głównej Funduszu jest raport Agenta
Transferowego o zmianach w kapitale rezerwowym.
3) Kapitał premiowy
		Zmiany w kapitale premiowym ujmowane są w księgach Fundu
szu na dzień przeliczenia.
		W momencie rozwiązania kapitału premiowego różnice powstałe
w wyniku zmiany wartości jednostek rozrachunkowych na kapi
tale premiowym w stosunku do wartości nominalnej jednostek
rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku premiowym są
odnoszone na kapitał premiowy.
		Podstawą zapisów w Księdze Głównej Funduszu jest raport Agenta
Transferowego o zmianach w kapitale premiowym.
4) Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
		Zmiany w kapitale części dodatkowej Funduszu Gwarancyjne
go ujmowane są w księgach Funduszu na dzień przeliczenia.
		Podstawą zapisów w Księdze Głównej Funduszu jest raport Agenta
Transferowego o zmianach w kapitale części dodatkowej Fundu
szu Gwarancyjnego.
5)	Transakcje nabycia (zbycia) składników portfela inwestycyjnego
		Dniem ujęcia w księgach rachunkowych Funduszu transakcji na
bycia (zbycia) składników portfela inwestycyjnego jest data za
warcia umowy.
		W przypadku umowy mającej za przedmiot zbycie składników
portfela inwestycyjnego z należnymi odsetkami, odsetki od sprze
danych składników portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach
rachunkowych Funduszu w dniu zawarcia umowy, według warto
ści na dzień rozliczenia umowy, uznając przychód z tytułu odsetek
w wysokości zgodnej z zawartą umową.
6) Transakcje pozostałe
		W przypadku umowy mającej za przedmiot nabycie (zbycie) praw
majątkowych innych niż te, o których mowa w pkt 5), prawa te uj
muje się w księgach rachunkowych jako nabyte (zbyte) w dacie
rozliczenia.

7) Składniki portfela inwestycyjnego
		Nabyte składniki portfela inwestycyjnego ujęte są w cenach naby
cia. Cena nabycia składników portfela inwestycyjnego nabytych
nieodpłatnie wynosi zero.
		W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi
odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominal
nej i wartość naliczonych odsetek ujmuje się w księgach rachun
kowych łącznie.
		 Cena nabycia obejmuje prowizje maklerskie.
8) Prawa z papierów wartościowych
		 a) Prawo do dywidendy
			Prawo do dywidendy zostaje ujęte w księgach Funduszu
w dniu, w którym akcje są po raz pierwszy notowane bez prawa
do dywidendy.
		 b) Prawo poboru
			Prawo poboru zostaje ujęte w księgach Funduszu w dniu,
w którym akcje są po raz pierwszy notowane bez prawa poboru.
9) Przychody z inwestycji
		 a) Przychody z tytułu dywidend
			Dywidendy z akcji stanowią przychód i zwiększają wynik fi
nansowy Funduszu. Dywidendy ujmuje się jako należności.
Wypłacona dywidenda pomniejsza należności Funduszu z ty
tułu dywidend.
		 b)	Przychody z tytułu odsetek od lokat i rachunków bankowych
			Odsetki są naliczane memoriałowo proporcjonalnie do upły
wu czasu od dnia następnego po dniu otwarcia lokaty do dnia
zapadalności lokaty. Pierwszym dniem naliczenia odsetek
od depozytu jest dzień następny po dniu zapisania lokaty
w księgach Funduszu.
			Jeżeli termin wygaśnięcia lokaty następuje po dniu bilanso
wym, odsetki są naliczane memoriałowo proporcjonalnie
do upływu czasu od dnia następnego po dniu otwarcia lokaty
do dnia bilansowego.
		 c) Przychody z tytułu odsetek od obligacji
			Ustalenie wartości należnych odsetek następuje zgodnie z pu
blikowaną przez emitenta tabelą odsetek.
			Rozpoczęcie naliczania przychodów z tytułu odsetek od zaku
pionych obligacji następuje w dniu następnym po dniu rozli
czenia transakcji nabycia obligacji.
		 d)	Przychody z tytułu dyskonta od dłużnych papierów warto
ściowych
			Amortyzacji metodą liniową podlega dyskonto dla krótkoter
minowych dłużnych papierów wartościowych niedopuszczo
nych do publicznego obrotu, nabytych poniżej nominału, oraz
dla dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych do pu
blicznego obrotu, lecz nienotowanych na rynku regulowanym.
		 e)	Dodatnie różnice pomiędzy wartością obligacji przekaza
nych przez Skarb Państwa a wartością zobowiązań Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek
do Funduszu
			Różnica pomiędzy wartością obligacji, które Skarb Państwa
przekazał w zamian za zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do Funduszu,
a wartością zobowiązania, o ile jest dodatnia, stanowi przy
chód Funduszu.
		 f) Zrealizowane dodatnie różnice kursowe
			W ciągu okresu sprawozdawczego ujmuje się w księgach ra
chunkowych, wyrażone w walutach obcych, operacje Fun
duszu dotyczące środków pieniężnych, udziałów i papierów
wartościowych – po przeliczeniu na walutę polską według
średniego kursu wyliczanego i ogłaszanego przez Narodo
wy Bank Polski na dzień wyceny. Wartość aktywów Funduszu
wyrażoną w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie
ustala średniego kursu, określa się w relacji do wskazanej
przez Fundusz waluty odniesienia, dla której średni kurs jest
wyliczany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na dzień
wyceny.
			Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od sprzedaży skład
ników portfela inwestycyjnego zalicza się do zrealizowanych
zysków z inwestycji.
			Zrealizowane dodatnie różnice kursowe z rozliczenia aktywów
i zobowiązań Funduszu wpływają na przychody operacyjne.
		 g) Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
			Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od wyceny składni
ków portfela inwestycyjnego zalicza się do niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny inwestycji.

			Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny aktywów
i zobowiązań Funduszu wpływają na przychody operacyjne.
			Różnice z wyceny lokat denominowanych w obcych walutach
wynikają z porównania kursów walutowych średniego NBP
z kursem sprzedaży banku, z którego usług Fundusz korzysta,
z dnia wprowadzenia do ksiąg tego składnika portfela inwesty
cyjnego.
10) Koszty operacyjne
		 a) Koszty Depozytariusza
			Wynagrodzenie Depozytariusza obciąża aktywa Funduszu.
Depozytariusz otrzymuje wynagrodzenie za przechowywanie
aktywów, za obsługę rachunków bankowych Funduszu, za roz
liczanie transakcji oraz opłaty ponoszone na rzecz Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych.
		 b) Koszty zarządzania
			Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo obcią
żają aktywa Funduszu. Kwota wynagrodzenia obliczana jest
na każdy dzień ustalania wartości zarządzanych aktywów
netto Funduszu, w wysokości 0,045% wartości aktywów netto
w skali miesiąca.
		 c) Koszty zasilenia rachunku premiowego
			Koszty zasilenia rachunku premiowego obciążają aktywa Fun
duszu. Wartość środków przeznaczonych na tworzenie ra
chunku premiowego obliczana jest na każdy dzień ustalania
wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu, w wysoko
ści 0,005% wartości aktywów netto w skali miesiąca.
		 d) Amortyzacja premii
			Amortyzacji metodą liniową podlega premia dla krótkotermi
nowych dłużnych papierów wartościowych niedopuszczonych
do publicznego obrotu, nabytych powyżej nominału, oraz dla
dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych do pu
blicznego obrotu, lecz nienotowanych na rynku regulowanym.
		 e) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
			Odsetki są naliczane memoriałowo proporcjonalnie do upły
wu czasu od dnia następnego po dniu zaciągnięcia przez Fun
dusz kredytu do dnia spłaty. Jeżeli termin spłaty kredytu nastę
puje po dniu bilansowym, odsetki są naliczane memoriałowo
proporcjonalnie do upływu czasu od dnia następnego po dniu
zaciągnięcia kredytu do dnia bilansowego.
		 f)	Ujemne różnice pomiędzy wartością obligacji przekaza
nych przez Skarb Państwa a wartością zobowiązań Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek
do Funduszu
			Różnica pomiędzy wartością obligacji, które Skarb Państwa
przekazał w zamian za zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do Funduszu,
a wartością zobowiązania, o ile jest ujemna, stanowi koszt po
krywany z aktywów Funduszu.
		 g) Zrealizowane ujemne różnice kursowe
			Zrealizowane ujemne różnice kursowe od sprzedaży skład
ników portfela inwestycyjnego zalicza się do zrealizowanych
strat z inwestycji.
			Zrealizowane ujemne różnice kursowe z rozliczenia aktywów
i zobowiązań Funduszu wpływają na koszty operacyjne.
		 h) Niezrealizowane ujemne różnice kursowe
			Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od wyceny składni
ków portfela inwestycyjnego zalicza się do niezrealizowanego
zysku (straty) z wyceny inwestycji.
			Niezrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny aktywów
i zobowiązań Funduszu wpływają na koszty operacyjne.
			Różnice z wyceny lokat denominowanych w obcych walutach
wynikają z porównania kursów walutowych średniego NBP
z kursem sprzedaży banku, z którego usług Fundusz korzysta,
z dnia wprowadzenia do ksiąg tego składnika portfela inwesty
cyjnego.

H) Wycena składników portfela inwestycyjnego

	Wycena aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych następuje we
dług wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożności.
	Papiery wartościowe wyceniane są w oparciu o kurs wyceny – jest to
średnia dzienna cena transakcji ważona wolumenem obrotu, a jeżeli
nie jest oficjalnie opublikowana na rynku wyceny, kursem wyceny jest:
		 a) dla rynku MTS Poland:
			 –	kurs fixingowy, a jeżeli nie jest oficjalnie opublikowany
na rynku wyceny, to
			 –	kurs odniesienia podawany przez organizatora rynku wy
ceny,

13

		 b) dla pozostałych rynków wyceny:
			 –	kurs zamknięcia, a jeżeli nie jest oficjalnie opublikowany
na rynku wyceny, to
			 –	ostatni kurs jednolity z dnia wyceny, a jeżeli nie jest oficjal
nie opublikowany na rynku wyceny, to
			 –	kurs odniesienia podawany przez organizatora rynku wy
ceny.
			W przypadku braku kursu wyceny z dnia wyceny papiery war
tościowe są wyceniane w oparciu o kurs wyceny z ostatniego
dnia, w którym został ustalony.
			W przypadku dłużnych skarbowych papierów wartościowych,
dla których ustalany jest kurs fixingowy na MTS Poland, ryn
kiem wyceny jest MTS Poland.
1) Wycena dłużnych papierów wartościowych
		 a) Bony skarbowe
			Bony skarbowe wyceniane są metodą liniowej amortyzacji
dyskonta.
		 b) Obligacje
			Wartość obligacji ustala się na podstawie kursu nominału
z notowań giełdowych. Wartość obligacji powiększa się o war
tość należnych w dniu wyceny odsetek.
			Dłużne papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego
obrotu, nabyte z dyskontem lub premią są wyceniane metodą
liniowej amortyzacji dyskonta lub premii.
			Zgodnie z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 mar
ca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów
i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 nr 51,
poz. 493 ze zm.) Fundusz może dokonać wyceny wartości ob
ligacji według określonej przez siebie szczegółowej metodolo
gii wyceny, która podlega zatwierdzeniu przez Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego.
2) Wycena akcji
		Wartość akcji, które znajdują się w portfelu Funduszu, ustala się
na podstawie ceny rynkowej.
		Akcje dopuszczone do publicznego obrotu, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, wycenia się według ceny nabycia na ryn
ku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.
		Akcje notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym podle
gają wycenie na podstawie średniej ceny transakcji ważonej wo
lumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym zawarto transakcję
w czasie dnia obrotu.

I) Wycena zobowiązań

	Zobowiązania Funduszu wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

J) Wycena środków pieniężnych

	Środki pieniężne, lokaty, należności i zobowiązania wyrażone w walu
cie obcej są przeszacowywane według kursu średniego NBP obowią
zującego w dniu wyceny.

K) Zasada HIFO

	W przypadku sprzedaży składników portfela inwestycyjnego Fundu
szu stosuje się zasadę HIFO, to znaczy jako pierwszy sprzedaży podle
ga ten składnik, który został zakupiony po najwyższej cenie.

L) Kapitał zgromadzony na rachunku premiowym

	Fundusz dokonuje raz w miesiącu przeliczenia środków przeznaczo
nych na zasilenie rachunku premiowego na jednostki rozrachunko
we. Tak gromadzone środki podlegają umorzeniu, po ustaleniu po
zycji Funduszu w rankingu trzyletniej średniej ważonej stopy zwrotu
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otwartych funduszy emerytalnych, odpowiednio za okres trzyletni,
kończący się w marcu i wrześniu danego roku kalendarzowego.
Z uwagi na różnice w wartości jednostki rozrachunkowej, według
której następuje nabycie i umorzenie jednostek rozrachunkowych ra
chunku premiowego, mogą wystąpić różnice ewidencyjne, dotyczące
kapitału premiowego. Na dzień 31 grudnia 2009 roku różnica, której
źródło opisano jak wyżej, wynosiła 135.678,39 złotych. Pozostaje ona
bez wpływu na realną wartość rachunku premiowego.

M)	Dodatnie/ujemne różnice pomiędzy wartością obligacji
przekazanych przez Skarb Państwa a wartością zobowiązań
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych
składek do Funduszu

	Od dnia 01 stycznia 2009 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lip
ca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych
funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 149, poz. 1450 ze zm.), Skarb Pań
stwa nie przekazuje do otwartych funduszy emerytalnych obligacji
z tego tytułu.
	W związku z tym, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły dodatnie/
ujemne różnice pomiędzy wartością obligacji przekazanych przez
Skarb Państwa a wartością zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych z tytułu nieprzekazanych składek do Funduszu.

N) Pozostałe

1)	W roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2009 r. Fun
dusz kontynuował sposób wyceny obligacji EIB0526. Wartość bie
żąca powyższych papierów wartościowych jest ustalana według
wartości godziwej w oparciu o szczegółową metodologię wyce
ny, zgodnie z §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 mar
ca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobo
wiązań funduszy emerytalnych.
2)	W rezultacie weryfikacji rozliczeń z płatnikami składek, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych zidentyfikował występowanie nadpłat
składek przekazanych do systemu emerytalnego w latach 19992008. W związku z ograniczeniami funkcjonalnymi systemu in
formatycznego ZUS, nadpłaty nie mogły zostać wycofane w ubie
głych latach.
		Zgodnie z informacją przekazaną przez ZUS w dniu 2 grud
nia 2009 r., nominalna wartość środków do zwrotu z w/w tytułu
wyniosła: 39.232.069,86 zł.
		Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowe
go Fundusz nie uzyskał od ZUS wymaganych informacji, które
umożliwiałyby przeliczenie jednostek rozrachunkowych na środ
ki pieniężne podlegające wypłacie z indywidualnych rachunków
członków Funduszu i wykazanie ich jako zobowiązania w bilansie
Funduszu. W związku z powyższym kwota nienależnych składek
zakwalifikowana przez ZUS do zwrotu, prezentowana jest w spra
wozdaniu finansowym w Kapitale funduszu w pozycji IV. Bilansu.
		Nienależne składki podlegają sukcesywnemu wycofywaniu przez
ZUS, zgodnie z art. 100a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 nr 34, poz. 189 ze zm.). Ostateczna kwota zobowiązania
Funduszu zostanie ustalona po przesłaniu przez ZUS informacji
niezbędnych do umorzenia kapitału członkowskiego i będzie uza
leżniona od wartości jednostki na dzień dokonania umorzenia
nienależnie przekazanych składek.

3)	W sprawozdaniu finansowym za okres roczny kończący się 31 grudnia 2008 r., dla niektórych papierów wartościowych wykazanych w Zestawie
niu portfela inwestycyjnego omyłkowo podano wartość nabycia powiększoną o amortyzację dyskonta.
		
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
Lp. Instrument finansowy

Wartość nabycia
było

2.

I.

Obligacje skarbowe

powinno być

różnica

2.619.271.861,73

2.619.266.727,82

-5.133,91

DS1015 – 2015/10/24 – 6,25%

156.788.129,57

156.787.000,00

-1.129,57

DS1017 – 2017/10/25 – 5,25%

224.826.047,30

224.826.047,12

-0,18

PS0412 – 2012/04/25 – 4,75%

340.846.363,98

340.846.189,40

-174,58

PS0413 – 2013/04/25 – 5,25%

245.673.544,97

245.672.763,41

-781,56

OK0710 – 2010/07/25

35.011.348,02

35.008.300,00

-3.048,02

Razem lokaty krajowe

3.738.258.082,96

3.738.252.949,05

-5.133,91

3.738.258.082,96

3.738.252.949,05

-5.133,91

III. Razem lokaty

II) Bilans

Bilans Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (w złotych)
BILANS

I.

Aktywa

1.

Portfel inwestycyjny

2.

Środki pieniężne
a) na rachunkach bieżących
b) na rachunku przeliczeniowym
– na rachunku wpłat
– na rachunku wypłat
– do wyjaśnienia
c) na pozostałych rachunkach

3.

Według stanu na dzień
31 grudnia 2008 r.
3.646.787.917,28

31 grudnia 2009 r.
5.075.166.811,59

3.641.132.863,31

5.046.939.564,14

5.227.810,06

27.733.719,56

0,00

0,00

5.227.810,06

27.733.622,62

4.393.822,79

26.027.352,28

833.055,91

1.705.338,98

931,36

931,36

0,00

96,94

Należności

427.243,91

493.527,89

a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

168.488,13

0,00

b) z tytułu dywidend

0,00

0,00

c) z tytułu pożyczek

0,00

0,00

d) z tytułu odsetek

0,00

0,00

e) od Towarzystwa

68.524,56

228.522,80

f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy

190.231,22

265.005,09

g) pozostałe należności

0,00

0,00

4.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

II.

Zobowiązania

1.968.492,16

22.259.641,21

1.

Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

0,00

19.063.691,26

2.

Z tytułu pożyczek i kredytów

0,00

0,00

3.

Wobec członków

552.880,64

0,00

4.

Wobec Towarzystwa

200.196,40

948.611,25

5.

Wobec depozytariusza

0,00

0,00

6.

Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym

0,00

0,00

7.

Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym

190.231,22

265.005,09

8.

Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

9.

Pozostałe zobowiązania

10.

Rozliczenia międzyokresowe

136.055,92

183.793,17

III.

Aktywa netto (I - II)

3.644.819.425,12

5.052.907.170,38

IV.

Kapitał Funduszu

2.911.990.725,30

3.754.859.775,10

V.

Kapitał rezerwowy

-3.485.227,50

-3.517.139,18

VI.

Kapitał premiowy

VII.

Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

VIII. Zakumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy

0,00

0,00

889.127,98

1.798.540,44

264.948,03

326.391,46

9.739.190,42

15.939.190,42

726.309.788,87

1.285.298.952,58

1.

Zakumulowany, nierozdysponowany wynik z inwestycji

548.274.175,88

705.032.180,38

2.

Zakumulowany, nierozdysponowany, zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

344.160.125,02

300.027.817,78

3.

Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

-166.124.512,03

280.238.954,42

4.

Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru

0,00

0,00

IX.

Kapitały i zakumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy razem
(IV + V + VI + VII + VIII)

3.644.819.425,12

5.052.907.170,38
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III)	Rachunek zysków i strat

	Rachunek zysków i strat Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (w złotych)
Za okres
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I.

Przychody operacyjne

1.

Przychody portfela inwestycyjnego
a) dywidendy i udziały w zyskach
b) odsetki, w tym:
– odsetki od dłużnych papierów wartościowych
– odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych
– pozostałe
c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości
nominalnej
d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych
f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

2.

Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

3.

Różnice kursowe dodatnie

4.

Pozostałe przychody

II.

Koszty operacyjne

1.

Koszty zarządzania Funduszem

2.

Koszty zasilenia rachunku premiowego

3.

Koszty wynagrodzenia depozytariusza

4.

Koszty portfela inwestycyjnego, w tym:
a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości
nominalnej
b) pozostałe koszty inwestycyjne

5.

Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

6.
7.

Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów Funduszu środkami zgromadzonymi
na rachunku premiowym
Różnice kursowe ujemne

8.

Pozostałe koszty

III.

Wynik z inwestycji (I - II)

IV.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.

Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

2.

Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V.

Wynik z operacji (III + IV)

VI.

Przychody z tytułu pokrycia niedoboru

VII.

Wynik finansowy (V + VI)
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od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r.
160.414.338,43

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 r.
182.950.917,46

159.710.913,87

182.695.595,20

25.735.501,33

25.513.851,43

131.451.798,76

155.583.554,67

123.724.678,61

152.334.680,13

7.727.120,15

3.248.874,54

0,00

0,00

2.522.302,28

1.598.189,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.311,50

0,00

642.197,60

242.926,16

61.117,18

12.396,10

109,78

0,00

20.641.668,05

26.192.912,96

18.725.278,62

22.777.144,43

2.080.586,60

2.530.793,84

797.601,97

1.020.374,90

907,04

0,00

0,00

0,00

907,04

0,00

71.092,00

0,00

-1.092.963,26

-221.861,20

59.165,08

86.460,99

0,00

0,00

139.772.670,38

156.758.004,50

-580.620.716,89

402.231.159,21

-10.474.859,87

-44.132.307,24

-570.145.857,02

446.363.466,45

-440.848.046,51

558.989.163,71

0,00

0,00

-440.848.046,51

558.989.163,71

IV) Zestawienie zmian w aktywach netto Funduszu

	Zestawienie zmian w aktywach netto Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (w złotych)
Za okres
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
A.

Zmiana wartości aktywów netto

I.

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

II.

Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym, w tym:

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 r.

3.458.509.113,01

3.644.819.425,12

-440.848.046,51

558.989.163,71

– wynik z inwestycji

139.772.670,38

156.758.004,50

– zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

-10.474.859,87

-44.132.307,24

-570.145.857,02

446.363.466,45

0,00

0,00

– niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
– przychody z tytułu pokrycia niedoboru
III.

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r.

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym:
– zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

627.158.358,62

849.098.581,55

799.856.645,02

1.018.252.244,85

– zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

-172.698.286,40

-169.153.663,30

IV.

Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II +III)

186.310.312,11

1.408.087.745,26

V.

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

3.644.819.425,12

5.052.907.170,38

B.

Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

I.

Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym:
– liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

132.418.217,7144

158.495.109,2550

– liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

158.495.109,2550

193.862.713,6054

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

13.339,7560

14.788,6828

14.788,6828

17.968,9899

403.461,2546

481.472,9552

481.472,9552

728.442,4034

26,12

23,00

II.

– liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początek okresu
sprawozdawczego
– liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu
sprawozdawczego
– liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na początek okresu
sprawozdawczego
– liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu
sprawozdawczego
– liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego
– liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową
– wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
– wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego
– procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie
sprawozdawczym
– minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie
sprawozdawczym
– maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie
sprawozdawczym
– wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie
sprawozdawczym

23,00

26,06

-11,94%

13,30%

21,54

21,58

26,04

26,11

23,00

26,06
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V)	Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Zestawienie zmian w kapitale własnym Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (w złotych)
Za okres
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r.
3.458.509.113,01

od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 r.
3.644.819.425,12

2.286.802.371,51

2.911.990.725,30

I.

Kapitały razem Funduszu na początek okresu sprawozdawczego

1.

Kapitał Funduszu na początek okresu sprawozdawczego

1.1.

Zmiany w kapitale Funduszu

625.188.353,79

842.869.049,80

a) zwiększenia z tytułu:

794.957.177,38

1.007.427.995,78

– wpłat członków

504.696.530,27

568.457.790,70

– otrzymanych wpłat transferowych

290.235.523,86

438.963.391,81

25.123,25

6.498,25

– pokrycia szkody
– pozostałe
b) zmniejszenia z tytułu:
– wypłat transferowych

-2.563.897,96

-8.353.046,07

-17.518.104,06

Kapitał rezerwowy Funduszu na początek okresu sprawozdawczego

2.1.

Zmiany w kapitale rezerwowym

0,00

-750,86

2.911.990.725,30

3.754.859.775,10

-3.522.788,23

-3.485.227,50

37.560,73

-31.911,68

a) zwiększenia z tytułu:

937.030,14

2.170.472,22

– wpłat Towarzystwa

0,00

0,00

– przeniesienia środków z rachunku premiowego
b) zmniejszenia z tytułu:
– wypłat na rzecz Towarzystwa
– pozostałe
2.2. Kapitał rezerwowy Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
3.

Kapitał premiowy Funduszu na początek okresu sprawozdawczego

3.1.

Zmiany w kapitale premiowym
a) zwiększenia z tytułu:

937.030,14

2.170.472,22

-899.469,41

-2.202.383,90

-899.469,41

-2.202.383,90

0,00

0,00

-3.485.227,50

-3.517.139,18

232.503,93

264.948,03

32.444,10

61.443,43

2.062.437,50

2.453.776,85

– wpłat Towarzystwa

2.062.437,50

2.453.776,85

b) zmniejszenia z tytułu:

-2.029.993,40

-2.392.333,42

-937.030,14

-2.170.472,22

-1.092.963,26

-221.861,20

– zasilenia rachunku rezerwowego
– zasilenia Funduszu
– pozostałe

0,00

0,00

264.948,03

326.391,46

Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu
sprawozdawczego
Zmiany w kapitale części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

7.839.190,42

9.739.190,42

1.900.000,00

6.200.000,00

a) zwiększenia z tytułu:

1.900.000,00

6.200.000,00

– wpłat Towarzystwa

1.900.000,00

6.200.000,00

b) zmniejszenia z tytułu:

0,00

0,00

– zasilenia Funduszu

0,00

0,00

3.2. Kapitał premiowy Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

– wypłat na rzecz Towarzystwa
4.2. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu
sprawozdawczego
5.
Wynik finansowy
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-144.476.193,10

– zwrotu błędnie wpłaconych składek

2.

II.

-159.554.594,47
-1.861.183,05

– pozostałe

4.1.

315,02
-164.558.945,98

– wypłat osobom uprawnionym

1.2. Kapitał Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

4.

0,00
-169.768.823,59

Kapitały razem w dyspozycji Funduszu na koniec okresu (1.2 + 2.2 + 3.2 + 4.2 + 5)

0,00

0,00

9.739.190,42

15.939.190,42

726.309.788,87

1.285.298.952,58

3.644.819.425,12

5.052.907.170,38
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1. Bony skarbowe
BS090415 – 2009/04/15
BS090610 – 2009/06/10
BS090617 –2009/06/17
BS090708 – 2009/07/08
2. Obligacje skarbowe
DZ0109 – 2009/01/18 – 6,62%
DZ0709 – 2009/07/18 – 7,69%
DZ0110 – 2010/01/18 – 7,55%
DZ1111 – 2011/11/24 – 4,35%
DS0509 – 2009/05/24 – 6,00%
DS1109 – 2009/11/24 – 6,00%
DS1110 – 2010/11/24 – 6,00%
DS1013 – 2013/10/24 – 5,00%
DS1015 – 2015/10/24 – 6,25%
DS1017 – 2017/10/25 – 5,25%
DS1019 – 2019/10/25 – 5,50%
IZ0816 – 2016/08/24 – 3,00%
IZ0823 – 2023/08/25 – 2,75%
PP1013 – 2013/10/24 – 4,52%
PS0310 – 2010/03/24 – 5,75%
PS0511 – 2011/05/24 – 4,25%
PS0412 – 2012/04/25 – 4,75%
PS0413 – 2013/04/25 – 5,25%
PS0414 – 2014/04/25 – 5,75%
PS0415 – 2015/04/25 – 5,50%
WS0922 – 2022/09/23 – 5,75%
WS0429 – 2029/04/25 – 5,75%
WS0437 – 2037/04/25 – 5,00%
WZ0911 – 2011/09/24 – 4,34%
WZ0118 – 2018/01/25 – 4,40%
OK0709 – 2009/07/25
OK0710 – 2010/07/25
OK0711 – 2011/07/25
OK0112– 2012/01/25

Instrument finansowy

8.659
6.300
11.000
88.625
101.240
1.000
138.582
39.077
152.000
238.876
55.755
106.825
10.000
70.000
340.000
249.988
349.616
254.841
30.000
0
93.911
0
1.000
15.000
187.131
27.863
40.000
5.000
0

2.500
2.000
1.000
500

Ilość (w szt.)

0
0
0
0
0
0
1.000
88.625
0
0
93.582
39.077
162.000
283.876
286.012
116.825
10.000
70.000
55.000
219.988
334.616
254.841
363.552
50.000
180.874
31.000
1.000
25.000
107.131
0
40.000
60.000
175.000

Ilość (w szt.)

według stanu na dzień
Wartość nabycia
Wartość bieżąca
Udział
(w zł)
(w zł)
w aktywach (w %)
56.252.060,00
58.536.689,20
1,61%
23.494.395,00
24.565.691,52
0,67%
18.720.440,00
19.434.039,81
0,53%
9.361.100,00
9.705.123,12
0,27%
4.676.125,00
4.831.834,75
0,14%
2.619.266.727,82 2.713.610.698,03
74,41%
8.674.955,04
9.196.983,67
0,25%
6.184.469,65
6.567.624,00
0,18%
10.764.600,00
11.779.240,00
0,32%
88.181.875,00
88.745.530,00
2,43%
96.579.438,82
104.604.205,20
2,87%
630.000,00
1.010.680,00
0,03%
141.598.982,20
141.087.562,56
3,87%
37.226.875,50
39.003.535,24
1,07%
156.787.000,00
161.202.080,00
4,42%
224.826.047,12
238.909.442,64
6,55%
53.746.688,05
56.518.843,50
1,55%
113.749.208,59
111.421.717,35
3,06%
9.540.100,00
9.804.827,56
0,27%
70.070.000,00
68.392.800,00
1,88%
346.773.500,00
356.292.800,00
9,77%
241.112.051,79
251.045.449,24
6,88%
340.846.189,40
356.059.422,88
9,76%
245.672.763,41
264.259.923,36
7,25%
29.817.000,00
31.841.400,00
0,87%
0,00
0,00
0,00%
93.999.448,00
98.024.301,80
2,69%
0,00
0,00
0,00%
900.010,00
974.138,00
0,03%
15.022.500,00
14.966.700,00
0,41%
187.257.773,95
182.215.068,63
5,00%
25.500.369,30
27.049.400,40
0,74%
35.008.300,00
36.944.000,00
1,01%
4.347.750,00
4.382.500,00
0,12%
0,00
0,00
0,00%
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	Zestawienie portfela inwestycyjnego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

VI) Zestawienie portfela inwestycyjnego

31 grudnia 2009 r.
Wartość nabycia
Wartość bieżąca
Udział
(w zł)
(w zł)
w aktywach (w %)
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
3.045.954.223,87 3.132.641.161,96
61,71%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
977.100,00
1.071.780,00
0,02%
88.181.875,00
88.315.698,75
1,74%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
94.220.982,20
95.676.365,16
1,89%
37.226.875,50
38.823.781,04
0,76%
167.287.000,00
166.137.480,00
3,27%
268.883.547,12
271.709.074,64
5,35%
273.723.274,62
274.085.299,60
5,40%
124.691.408,59
128.730.770,10
2,54%
9.540.100,00
10.143.497,72
0,20%
70.070.000,00
70.694.400,00
1,39%
55.028.000,00
57.663.100,00
1,14%
211.853.051,79
224.900.332,04
4,43%
325.939.189,40
344.062.209,68
6,78%
245.672.763,41
263.724.757,26
5,20%
366.797.404,82
378.741.202,56
7,46%
49.296.400,00
51.023.500,00
1,00%
179.027.442,13
175.393.517,80
3,46%
29.894.210,00
30.456.880,00
0,60%
900.010,00
873.050,00
0,02%
24.987.500,00
25.146.250,00
0,49%
107.071.023,95
104.743.050,01
2,06%
0,00
0,00
0,00%
35.008.300,00
39.132.000,00
0,77%
53.070.750,00
55.866.000,00
1,10%
153.469.570,00
158.340.000,00
3,12%
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8.

7.

6.

5.

4.

3.

OK0712 – 2012/07/25
EIB0526 – 2026/05/05
Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa
Polskie Koleje Państwowe S.A. – 2011/02/06 – 4,81%
Bank Gospodarstwa Krajowego – 2012/08/10 – 5,22%
IPS1014 – 2014/10/24 – 5,75%
IDS1018 – 2018/10/24 – 6,25%
Depozyty w bankach krajowych
Deutsche Bank Polska S.A. – 2009/01/02 – 6,40%
Deutsche Bank Polska S.A. – 2010/01/04 – 3,35%
Papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe
Noble Bank S.A. – 2010/07/16 – 5,19%
Noble Bank S.A. – 2010/09/15 – 6,34%
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
Miasto Kraków – 2019/06/25 – 6,86%
Miasto Warszawa – 2019/10/25 – 6,70%
Niezabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe inne niż zdematerializowane, a emitowane przez
spółki publiczne
Ciech S.A. – 2012/12/14 – 5,66%
Globe Trade Centre S.A. – 2013/05/15 – 6,31%
Globe Trade Centre S.A. – 2014/04/28 – 5,61%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – 2012/02/27 – 4,74%
PKO Bank Polski S.A. – 2017/10/30 – 5,30%
TVN S.A. – 2013/06/14 – 7,04%
Akcje spółek notowanych na rynku oficjalnych notowań
Giełdy Papierów Wartościowych
Agora S.A.
Alma Market S.A.
Ambra S.A.
AmRest Holdings SE
Apator S.A.
Asseco Poland S.A.
Astarta Holding N.V.
Bank BPH S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Instrument finansowy

0,00
0,00
103.000.000,00

15.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
16.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
870.454.407,41
4.324.166,48
3.700.222,00
2.855.101,50
3.593.241,89
4.471.232,16
40.924.998,62
2.012.005,00
5.085.433,07
6.724.379,87

0
0

150
100
120
160
300
200

120.586
119.362
300.537
30.909
192.226
722.712
105.895
37.243
104.937

40
30

14.200.000,00
0,00
0,00
0,00
40.349.753,82
40.349.753,82
0,00
34.730.000,00
19.730.000,00
15.000.000,00
0,00

Wartość nabycia
(w zł)
0,00
34.448.832,00
14.200.000,00

142
0
0
0

0
9.900

Ilość (w szt.)

1.955.904,92
2.585.380,92
477.853,83
1.535.868,21
1.816.535,70
34.285.457,28
1.148.960,75
1.305.367,15
5.067.407,73

15.055.401,00
10.111.156,00
12.174.591,60
16.387.472,00
30.401.556,00
20.086.258,00
674.276.849,90

0,00
0,00
104.216.434,60

14.608.803,80
0,00
0,00
0,00
40.349.753,82
40.349.753,82
0,00
35.533.633,96
20.155.469,56
15.378.164,40
0,00

0,05%
0,07%
0,01%
0,04%
0,05%
0,94%
0,03%
0,04%
0,14%

0,41%
0,28%
0,34%
0,45%
0,83%
0,55%
18,49%

0,00%
0,00%
2,86%

0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
1,11%
1,11%
0,00%
0,97%
0,55%
0,42%
0,00%

120.586
118.394
0
30.909
472.226
1.098.179
105.895
37.243
184.937

150
100
120
160
300
200

4.167
40.000

40
30

142
10
45.000
28.171

44.134
9.900

Ilość (w szt.)

według stanu na dzień
Wartość bieżąca
Udział
(w zł)
w aktywach (w %)
0,00
0,00%
41.310.522,00
1,13%
14.608.803,80
0,40%
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4.171.708,71
40.470.000,00
103.838.491,40

14.476.951,12
10.203.079,50
45.031.950,00
28.031.271,84
37.763.361,59
0,00
37.763.361,59
35.435.554,66
20.156.768,26
15.278.786,40
44.641.708,71

4.324.166,48
3.670.214,00
0,00
3.593.241,89
9.354.332,66
62.034.236,68
2.012.005,00
5.085.433,07
9.983.632,56

2.695.097,10
3.088.899,46
0,00
2.500.538,10
7.513.115,66
69.525.712,49
4.236.858,95
3.128.784,43
13.195.254,95

15.000.000,00
15.039.543,00
10.000.000,00
10.079.523,00
12.000.000,00
12.119.884,80
16.000.000,00
16.263.881,60
30.000.000,00
30.270.081,00
20.000.000,00
20.065.578,00
1.341.465.553,04 1.594.876.033,36

4.167.000,00
38.100.800,00
103.000.000,00

14.200.000,00
10.000.000,00
44.442.600,00
27.747.199,19
37.763.361,59
0,00
37.763.361,59
34.730.000,00
19.730.000,00
15.000.000,00
42.267.800,00

0,05%
0,06%
0,00%
0,05%
0,15%
1,37%
0,08%
0,06%
0,26%

0,30%
0,20%
0,24%
0,32%
0,60%
0,39%
31,43%

0,08%
0,80%
2,05%

0,29%
0,20%
0,89%
0,55%
0,74%
0,00%
0,74%
0,70%
0,40%
0,30%
0,88%

Wartość bieżąca
Udział
(w zł)
w aktywach (w %)
38.899.707,60
0,77%
38.287.458,00
0,75%
97.743.252,46
1,93%

31 grudnia 2009 r.
Wartość nabycia
(w zł)
38.687.613,34
34.448.832,00
96.389.799,19

21

Bank Millenium S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
BRE Bank S.A.
Budimex S.A.
Ceramika Nowa Gala S.A.
Cersanit S.A.
CEZ A.S.
Ciech S.A.
Cinema City International N.V.
Comarch S.A.
Comp S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
Dom Development S.A.
Echo Investment S.A.
Elektrobudowa S.A.
Elektrotim S.A.
Emperia Holding S.A.
Energomontaż – Północ S.A.
Erbud S.A.
Eurocash S.A.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Firma Oponiarska Dębica S.A.
Getin Holding S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Graal S.A.
Grupa Kęty S.A.
Grupa Lotos S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Inter Cars S.A.
Jutrzenka Holding S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Koelner S.A.
Kopex S.A.
Kredyt Bank S.A.
LC Corp S.A.
LPP S.A.
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Mercor S.A.
MOL Magyar Olaj – Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag
Mondi Świecie S.A.
139.823

3.480.300
555.207
204.817
85.854
0
1.602.641
865.576
125.851
110.526
234.462
19.472
30.000
1.144.447
75.570
3.388.980
79.548
139.766
141.005
200.000
63.569
0
193.322
41.960
2.933.504
233.581
997.125
254.571
75.783
230.719
35.166
257.476
1.431.820
426.207
12.000
50.000
528.631
138.629
4.172
0
103.000
0
6.257.789,54

22.742.839,08
78.147.238,10
34.022.903,58
22.806.009,72
0,00
6.707.978,50
28.492.010,84
19.003.807,80
4.066.737,45
5.111.382,80
2.015.023,43
2.704.050,00
15.028.759,39
6.423.450,00
23.254.370,07
9.265.829,81
2.952.646,66
2.791.856,82
2.600.780,00
4.657.161,59
0,00
4.418.736,66
1.163.379,75
38.502.246,06
3.013.388,44
32.046.518,20
6.825.862,29
11.847.123,04
8.988.560,91
19.870.700,70
13.718.585,06
1.641.666,77
23.027.099,07
745.562,40
2.503.750,00
6.749.010,41
901.088,50
8.314.147,01
0,00
2.482.502,33
0,00
5.542.583,72

9.988.461,00
71.027.631,51
22.652.760,20
17.154.487,74
0,00
4.054.681,73
12.516.228,96
15.796.817,52
2.618.360,94
3.634.161,00
1.173.966,88
1.143.000,00
15.450.034,50
1.451.699,70
7.286.307,00
12.411.078,96
1.108.344,38
7.571.968,50
1.582.000,00
1.427.759,74
0,00
4.976.108,28
1.591.123,20
14.520.844,80
738.115,96
15.176.242,50
1.965.288,12
4.568.199,24
2.766.320,81
15.112.588,50
6.635.156,52
2.534.321,40
12.163.947,78
97.440,00
512.500,00
5.989.389,23
80.404,82
4.873.104,60
0,00
2.317.500,00
0,00
0,15%

0,27%
1,95%
0,62%
0,47%
0,00%
0,11%
0,34%
0,43%
0,07%
0,10%
0,03%
0,03%
0,42%
0,04%
0,20%
0,34%
0,03%
0,21%
0,04%
0,04%
0,00%
0,14%
0,04%
0,40%
0,02%
0,42%
0,05%
0,13%
0,08%
0,42%
0,18%
0,07%
0,33%
0,00%
0,02%
0,17%
0,00%
0,13%
0,00%
0,06%
0,00%
249.033

3.748.504
993.583
404.400
202.916
142.172
2.561.616
1.582.171
287.922
150.526
340.494
0
30.000
1.269.746
75.570
4.072.411
99.296
139.766
151.005
300.000
63.569
685.641
282.720
41.960
3.697.966
233.581
1.590.789
0
229.355
1.203.123
74.362
257.476
1.440.884
793.207
12.000
166.496
428.631
138.629
10.188
110.516
423.584
14.000
13.633.022,91

17.012.423,80
129.983.651,15
55.405.084,48
41.621.156,61
8.202.475,62
9.424.604,05
37.382.549,83
39.170.175,66
5.388.481,29
7.300.244,59
0,00
2.704.050,00
16.740.663,06
6.423.450,00
25.732.759,69
12.526.828,76
2.952.646,66
3.354.034,92
4.003.826,03
4.657.161,59
7.278.927,41
7.505.322,81
1.163.379,75
43.367.206,61
3.013.388,44
39.383.936,54
0,00
26.468.833,98
31.303.301,50
41.340.481,21
13.718.585,06
1.654.201,36
38.166.718,28
745.562,40
4.736.239,92
5.263.428,68
901.088,50
17.494.834,29
5.550.445,05
8.440.209,63
2.986.267,60
19.173.050,67

17.992.819,20
161.318.135,88
76.807.692,00
52.764.247,48
10.436.846,52
7.428.686,40
26.026.712,95
38.832.040,14
5.607.093,50
9.346.560,30
0,00
1.981.500,00
17.166.965,92
3.251.777,10
17.185.574,42
16.244.825,60
1.793.197,78
12.402.040,65
3.894.000,00
3.023.341,64
10.600.009,86
11.125.032,00
2.799.571,20
33.096.795,70
1.195.934,72
40.962.816,75
0,00
27.850.577,65
38.451.811,08
57.964.435,38
20.322.580,68
5.950.850,92
84.056.145,79
173.880,00
4.317.241,28
5.130.713,07
216.261,24
16.171.208,64
7.835.584,40
7.747.351,36
3.695.020,00
0,38%

0,35%
3,18%
1,51%
1,04%
0,21%
0,15%
0,51%
0,77%
0,11%
0,18%
0,00%
0,04%
0,34%
0,06%
0,34%
0,32%
0,04%
0,24%
0,08%
0,06%
0,21%
0,22%
0,06%
0,65%
0,02%
0,81%
0,00%
0,55%
0,76%
1,14%
0,40%
0,12%
1,66%
0,00%
0,09%
0,10%
0,00%
0,32%
0,15%
0,15%
0,07%
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NG2 S.A.
North Coast S.A.
Optopol Technology S.A.
Orbis S.A.
P.A. Nova S.A.
PBG S.A.
Pekaes S.A.
Petrolinvest S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PKO Bank Polski S.A.
Polimex – Mostostal S.A.
Polish Energy Partners S.A.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Polski Koncern Mięsny Duda S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Projprzem S.A.
Qumak–Sekom S.A.
RUCH S.A.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
Selena FM S.A.
Synthos S.A.
Talex S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Torfarm S.A.
TVN S.A.
Ulma Construccion Polska S.A.
Warimpex Finanz– und Beteiligungs AG
Wielton S.A.
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Zakłady Chemiczne Police S.A.
I Razem lokaty krajowe
II Razem lokaty zagraniczne
III Razem lokaty

Instrument finansowy
49.680
332.653
30.000
47.662
32.000
166.510
317.312
1.300
188.560
0
2.189.786
5.924.068
371.354
40.192
1.426.134
2.148.259
7.725.655
180.000
419.395
104.530
455.590
120.929
7.631.548
88.412
2.744.434
74.000
304.171
3.135
40.000
255.000
46.377
192.510

Ilość (w szt.)
186.632
227.083
30.000
47.662
32.000
197.124
317.312
1.300
188.560
1.617.400
4.361.786
3.547.361
451.354
25.739
0
4.078.245
10.342.514
269.000
483.098
0
455.590
451.334
13.873.733
88.412
2.816.857
114.930
2.567.830
0
40.000
255.000
56.377
0

Ilość (w szt.)

według stanu na dzień
Wartość nabycia
Wartość bieżąca
Udział
(w zł)
(w zł)
w aktywach (w %)
2.041.361,14
1.836.669,60
0,05%
1.114.387,55
329.326,47
0,01%
600.000,00
418.500,00
0,01%
693.950,18
1.539.005,98
0,04%
1.216.000,00
735.360,00
0,02%
14.868.117,84
32.920.692,10
0,90%
2.932.795,46
2.852.634,88
0,08%
295.100,00
52.117,00
0,00%
4.222.546,73
1.231.296,80
0,03%
0,00
0,00
0,00%
55.181.246,49
77.803.096,58
2,13%
25.619.749,11
17.890.685,36
0,49%
2.882.110,89
7.200.554,06
0,20%
2.154.047,45
1.089.605,12
0,03%
3.029.316,56
1.711.360,80
0,05%
73.771.575,72
55.253.221,48
1,52%
24.481.101,21
27.966.871,10
0,77%
7.034.742,00
2.437.200,00
0,07%
5.042.237,55
4.315.574,55
0,12%
1.672.480,00
683.626,20
0,02%
7.331.170,32
2.378.179,80
0,07%
3.961.685,50
798.131,40
0,02%
4.087.640,23
3.357.881,12
0,09%
1.790.338,65
1.233.347,40
0,03%
42.395.609,81
54.312.348,86
1,49%
3.404.000,00
3.080.620,00
0,09%
6.817.546,30
4.072.849,69
0,11%
783.750,00
137.407,05
0,00%
1.713.200,00
205.200,00
0,01%
2.344.593,11
606.900,00
0,02%
5.769.201,43
2.495.546,37
0,07%
1.699.472,81
941.373,90
0,03%
3.738.252.949,05 3.641.132.863,31
99,85%
0,00
0,00
0,00%
3.738.252.949,05 3.641.132.863,31
99,85%

31 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO
31 grudnia 2009 r.
Wartość nabycia
Wartość bieżąca
Udział
(w zł)
(w zł)
w aktywach (w %)
7.117.354,51
9.016.191,92
0,18%
760.728,05
288.395,41
0,01%
600.000,00
595.500,00
0,01%
693.950,18
2.116.669,42
0,04%
1.216.000,00
734.400,00
0,01%
21.608.055,29
40.595.716,56
0,80%
2.932.795,46
3.090.618,88
0,06%
295.100,00
30.914,00
0,00%
4.222.546,73
2.918.908,80
0,06%
38.276.665,55
39.496.908,00
0,78%
111.230.539,09
165.180.835,82
3,25%
7.537.603,27
14.047.549,56
0,28%
5.604.824,21
14.935.303,86
0,29%
1.370.415,77
955.174,29
0,02%
0,00
0,00
0,00%
126.295.055,83
138.537.982,65
2,73%
33.819.336,47
39.404.978,34
0,78%
8.422.635,96
4.018.860,00
0,08%
5.709.307,81
6.140.175,58
0,12%
0,00
0,00
0,00%
7.331.170,32
4.642.462,10
0,09%
8.496.710,18
7.270.990,74
0,14%
10.574.264,72
16.093.530,28
0,32%
1.790.338,65
966.343,16
0,02%
41.538.964,58
44.647.183,45
0,88%
5.564.661,02
8.409.428,10
0,17%
33.658.840,79
36.694.290,70
0,72%
0,00
0,00
0,00%
1.713.200,00
361.200,00
0,01%
2.344.593,11
1.035.300,00
0,02%
6.580.983,43
4.425.030,73
0,09%
0,00
0,00
0,00%
4.701.570.737,69 5.046.939.564,14
99,44%
0,00
0,00
0,00%
4.701.570.737,69 5.046.939.564,14
99,44%

VII) Dodatkowe informacje i objaśnienia

1) Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:
a) Środki pieniężne na rachunkach bieżących – pozycja nie wystąpiła.
b) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat, w tym:

środki wpłacone za członków
środki wpłacone na rachunek rezerwowy
środki wpłacone na rachunek premiowy
środki wpłacone na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
środki z tytułu otrzymanych wypłat transferowych
inne środki
Razem

31 grudnia 2008 r.
4.393.822,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.393.822,79

31 grudnia 2009 r.
23.527.352,28
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
26.027.352,28

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2009 r.

c) Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat, w tym:
środki przeznaczone na wypłaty transferowe
środki przeznaczone na wypłaty osobom upoważnionym
środki na rzecz Towarzystwa z tytułu naliczonego rachunku premiowego
środki na rzecz Towarzystwa z tytułu rachunku rezerwowego
środki nienależne
środki wycofane z rachunku rezerwowego
środki wycofane z rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
inne środki
Razem

0,00
1.157,01
0,00
0,00
831.898,90
0,00
0,00
0,00
833.055,91

0,00
4.098,79
0,00
0,00
1.701.240,19
0,00
0,00
0,00
1.705.338,98

d) Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego, w tym:
akcji i praw z nimi związanych
obligacji skarbowych
bonów
pozostałych obligacji
certyfikatów
bankowych papierów wartościowych
jednostek uczestnictwa
listów zastawnych
praw pochodnych
innych
Razem

31 grudnia 2008 r.
168.488,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.488,13

31 grudnia 2009 r.

31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2009 r.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

e) Należności z tytułu odsetek – pozycja nie wystąpiła.
f) Należności od Towarzystwa z tytułu:
rachunku rezerwowego
rachunku premiowego
rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
pokrycia niedoboru
innych
Razem

0,00
190.231,22
0,00
0,00
68.524,56
258.755,78

0,00
265.005,09
0,00
0,00
228.522,80
493.527,89

g) Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego, w tym:
31 grudnia 2008 r.
akcji i praw z nimi związanych
obligacji skarbowych
bonów
pozostałych obligacji
certyfikatów
bankowych papierów wartościowych
jednostek uczestnictwa
listów zastawnych
praw pochodnych
innych
Razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31 grudnia 2009 r.
19.063.691,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.063.691,26

h) Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów – pozycja nie wystąpiła.
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i) Zobowiązania wobec członków z tytułu:
31 grudnia 2008 r.

wpłat

31 grudnia 2008 r.

552.880,64

0,00

wypłat do zakładów emerytalnych

0,00

0,00

wypłat transferowych

0,00

0,00

pokrycia szkody

0,00

0,00

innych

0,00

0,00

Razem

552.880,64

0,00

		

j) Zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu:
31 grudnia 2008 r.

wycofania nadpłaty

31 grudnia 2009 r.
0,00

0,00

200.196,40

948.611,25

opłat transferowych

0,00

0,00

opłat za zarządzanie

0,00

0,00

opłat z rachunku rezerwowego

0,00

0,00

innych

0,00

0,00

Razem

200.196,40

948.611,25

opłaty od składki

		

k) Zobowiązania pozostałe z tytułu:
31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2009 r.

wypłat bezpośrednich

0,00

wypłat bezpośrednich ratalnych

0,00

0,00

innych

889.127,98

1.798.540,44

Razem

889.127,98

1.798.540,44

		

0,00

l) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym rodzaje instrumentów pochodnych – pozycja nie wystąpiła.

2)	Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:
		 a) Przychody od:
Za okres roczny kończący się Za okres roczny kończący się
31 grudnia 2008 r.
31 grudnia 2009 r.
rachunków środków pieniężnych
depozytów bankowych
obligacji

642.197,60

242.926,16

7.727.120,15

3.248.874,54

123.726.099,89

152.334.680,13

bankowych papierów wartościowych

0,00

0,00

listów zastawnych

0,00

0,00

kredytów

0,00

0,00

innych, w tym:

28.318.920,79

27.124.436,63

– dywidend i udziałów w zyskach

25.735.501,33

25.513.851,43

2.522.302,28

1.598.189,10

– odpisu dyskonta od dłużnych papierów wart. nabytych poniżej wartości nominalnej
– pozostałe
Razem
		
		

61.117,18

12.396,10

160.414.338,43

182.950.917,46

b)	Różnice kursowe dodatnie ujęte w zrealizowanym lub niezrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji – pozycja nie wystąpiła.
c) Wynagrodzenie Depozytariusza z tytułu:
Za okres roczny kończący się Za okres roczny kończący się
31 grudnia 2008 r.
31 grudnia 2009 r.

refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych
refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy
opłat za przechowywanie
opłat za rozliczanie
weryfikacji wartości jednostki
prowadzenia rachunków i przelewów

61.313,10

125.870,85

0,00

0,00

698.239,08

849.779,05

11.336,00

17.368,00

0,00

0,00

26.713,79

27.357,00

innych

0,00

0,00

Razem

797.601,97

1.020.374,90
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d) 	Różnice kursowe ujemne ujęte w zrealizowanym lub niezrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji – pozycja nie wystąpiła.

		

e) Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji – z:
Za okres roczny kończący się Za okres roczny kończący się
31 grudnia 2008 r.
31 grudnia 2009 r.

akcji i praw z nimi związanych

-28.042.865,98

-37.892.224,43

17.568.006,11

-6.240.082,81

bonów

0,00

0,00

pozostałych obligacji

0,00

0,00

certyfikatów

0,00

0,00

bankowych papierów wartościowych

0,00

0,00

jednostek uczestnictwa

0,00

0,00

listów zastawnych

0,00

0,00

praw pochodnych

0,00

0,00

innych

0,00

0,00

Razem

-10.474.859,87

-44.132.307,24

obligacji skarbowych

		

f) Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji – z:

akcji i praw z nimi związanych
obligacji skarbowych
bonów
pozostałych obligacji
certyfikatów
bankowych papierów wartościowych
jednostek uczestnictwa
listów zastawnych
praw pochodnych
innych
Razem
		

Za okres roczny kończący się Za okres roczny kończący się
31 grudnia 2008 r.
31 grudnia 2009 r.
-612.442.645,13
449.588.037,83
42.296.788,11
-5.146.444,39
0,00
0,00
0,00
1.921.873,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-570.145.857,02
446.363.466,45

g) Przychody z tytułu pokrycia niedoboru – pozycja nie wystąpiła.

3) Koszty otwartego Funduszu pokrywane przez powszechne Towarzystwo, w tym:

koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
koszty pożyczek i kredytów
koszty przechowywania
koszty transakcyjne
koszty zarządzania
inne
Razem

Za okres roczny kończący się Za okres roczny kończący się
31 grudnia 2008 r.
31 grudnia 2009 r.
500,00
508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.477,01
208.148,19
94.977,01
208.656,19

Warszawa, dnia 25 marca 2010 roku
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Opinia niezależnego
biegłego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (zwanego dalej „Funduszem”)
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1, obejmującego:
(a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sumę 5.052.907.170,38 zł;
(b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący dodatni wynik finansowy w kwocie 558.989.163,71 zł;
(c)	zestawienie zmian w aktywach netto funduszu za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie aktywów netto o kwotę
1.408.087.745,26 zł;
(d)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów i zakumulowanego
nierozdysponowanego wyniku o kwotę 1.408.087.745,26 zł;
(e) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2009 r.;
(f)	informację dodatkową zawierającą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz pisemnej informacji Zarządu Towarzystwa skierowanej do
członków Funduszu odpowiedzialny jest Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna (zwanego dalej „Towarzy
stwem”). Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:
(a)	przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z później
szymi zmianami);
(b)	wiedzy i doświadczenia wynikającego ze stosowania, w okresie obowiązywania, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i
przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane
w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowań doko
nywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą
podstawę dla wyrażenia opinii.
Informacje zawarte w piśmie Zarządu Towarzystwa skierowanym do członków Funduszu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawoz
daniu finansowym.
Do sprawozdania finansowego dołączono oświadczenie depozytariusza o zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu
ze stanem faktycznym.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a)	zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości;
(b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa oraz Statutem Funduszu;
(c)	przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2009 r. zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie
o rachunkowości oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fun
duszy emerytalnych („Rozporządzenie” Dz.U. z dnia 29 grudnia 2007 r. nr 248 poz. 1847).
Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 144:

Warszawa, 25 marca 2010 r.
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Oświadczenie Depozytariusza
Warszawa, dnia 25 marca 2010 r.
Działając stosownie do dyspozycji § 38 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunko
wości funduszy emerytalnych – Deutsche Bank Polska S.A. – jako Depozytariusz dla Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (zwanego dalej
Funduszem), oświadcza, że dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. są zgodne ze stanem
faktycznym.
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Informacje na temat wyników
działalności inwestycyjnej
Funduszu
1. Wartość jednostki rozrachunkowej i wysokość stopy zwrotu
Wartość jednostki rozrachunkowej w pierwszym dniu wyceny rozumianym jako dzień rozpoczęcia działalności
przez Fundusz tj. 11.08.1999 r.

10,00 zł

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym 2009 tj. 31.12.2009 r.

26,06 zł

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę
z 31.12.2009 r. o 3 lata tj. 31.12.2006 r.

24,50 zł

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę
z 31.12.2009 r. o 5 lat tj. 31.12.2004 r.

18,98 zł

Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu ostatniej wyceny w roku obrotowym poprzedzającym wycenę
z 31.12.2009 r. o 10 lat tj. 31.12.1999 r.

10,88 zł

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za ostatnie 3 lata kalendarzowe tj. za okres 31.12.2006 r. – 31.12.2009 r.

6,367%

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za ostatnich 5 lat kalendarzowych tj. za okres 31.12.2004 r. – 31.12.2009 r.

37,302%

Wysokość stopy zwrotu Funduszu za ostatnich 10 lat kalendarzowych tj. za okres 31.12.1999 r. – 31.12.2009 r.

139,522%

Wysokość ostatniej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, podana do publicznej wiadomości przez
organ nadzoru w roku poprzedzającym sporządzenie prospektu informacyjnego tj. za okres 29.09.2006 r. – 30.09.2009 r.

7,909%

Wysokość ostatniej stopy zwrotu Funduszu, podana do publicznej wiadomości przez organ nadzoru w roku poprzedzającym
sporządzenie prospektu informacyjnego tj. za okres 29.09.2006 r. – 30.09.2009 r.

9,536%

2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu.

Celem działalności lokacyjnej Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego jest stabilny wzrost wartości aktywów netto, osiągany poprzez wzrost
wartości dokonywanych lokat. Aby osiągnąć ten cel, przy podejmowaniu konkretnych decyzji inwestycyjnych, Fundusz bierze pod uwagę zarówno
przewidywany wzrost wartości lokat, jak i nierozłącznie towarzyszące każdemu procesowi inwestycyjnemu ryzyko. Ryzyko jest rozumiane jako moż
liwość wystąpienia skutku niezgodnego z wcześniejszymi oczekiwaniami czy założeniami. Ze względu na wchodzące na koniec roku w skład portfela
inwestycyjnego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego instrumenty finansowe – obligacje skarbowe, akcje, depozyty – analizowane są m.in.
następujące zagrożenia dla wartości lokat:
1)	Ryzyko polityczne i gospodarcze Polski i innych państw, na których rynkach kapitałowych, zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu fun
duszy emerytalnych, Fundusz może inwestować. Takim ryzykiem są obarczone zarówno inwestycje w akcje oraz instrumenty dłużne, jak i w tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania. Fundusz ogranicza ryzyko, stale monitorując i analizując po pierwsze – wyda
rzenia polityczne pod kątem ich ewentualnego wpływu na rentowność inwestycji, po drugie – wskaźniki makroekonomiczne, tak aby odpowiednio
wcześnie reagować na przewidywane zmiany koniunktury gospodarczej.
2)	Ryzyko zmiany stóp procentowych. Ryzyko to najsilniej związane jest z instrumentami dłużnymi (obligacje, listy zastawne, lokaty bankowe). Zmia
ny rynkowych stóp procentowych zmieniają oczekiwania inwestorów co do rentowności inwestycji, co ma bezpośredni wpływ na wycenę dłużnych
papierów wartościowych. W celu zmniejszenia ekspozycji Funduszu na to ryzyko, portfel dłużnych papierów wartościowych jest dywersyfikowany
zarówno pod względem rodzaju oprocentowania (stałe, zmienne), jak i ich zapadalności. Pośrednio to ryzyko dotyczy również rynku akcji. Zmiany
rynkowych stóp procentowych mogą zwiększyć koszty finansowe przedsiębiorstw i w ten sposób niekorzystnie wpłynąć na ich wyniki finansowe
i cenę rynkową.
3)	Ryzyko niedotrzymania warunków przez emitenta, polegające na możliwości, niewywiązania się z postanowień kontraktu – zarówno jeśli chodzi
o kwoty zobowiązań, jak i czas ich realizacji. Tym ryzykiem charakteryzują się głównie dłużne papiery wartościowe, ale również tytuły uczestnic
twa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania czy lokaty bankowe. Ryzyko to jest ograniczane dzięki lokowaniu aktywów Funduszu
w przeważającej części w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a więc aktywa o najwyższej wiarygodności. Wnikliwie ana
lizowana jest sytuacja finansowa emitentów pod kątem ich zdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań, a depozyty bankowe Fundusz zawiera
z bankami o bardzo dobrej sytuacji finansowej.
4)	Ryzyko finansowe biznesu i bankructwa jako typowe dla inwestycji w akcje, a związane z możliwością dalszego prowadzenia działalności gospodar
czej przez emitenta w przewidywanym zakresie. Ograniczanie tego typu ryzyk polega na odpowiedniej dywersyfikacji portfela w ramach przyjętych
limitów inwestycyjnych oraz poszukiwaniu i doborze akcji emitentów o stabilnej, dobrej sytuacji finansowej, silnej pozycji rynkowej, działających
w branżach o dobrych perspektywach.
5)	Ryzyko płynności. W przypadku niektórych papierów wartościowych niewielka skala obrotów na rynku uniemożliwia zakup lub sprzedaż istotnego
dla Funduszu pakietu papierów bez znaczącego wpływu na ich cenę. Ograniczanie tego typu ryzyka polega na inwestowaniu dużej części aktywów
w najbardziej płynnych papierach wartościowych.
6)	Ryzyko kursu walutowego występuje, gdy wycena składników portfela inwestycyjnego jest uzależniona od kursu walutowego. Ryzyko to dotyczy nie
tylko lokat zagranicznych, ale może również dotyczyć niektórych lokat krajowych, np. akcji spółek osiągających dużą część przychodów z eksportu.
Ograniczenie tego typu ryzyka polega na wnikliwej analizie sytuacji na rynkach walutowych i uwzględnianiu tego ryzyka w ocenie atrakcyjności
poszczególnych lokat.

28

Spis treści
Strona tytułowa ......................................................................................................................................................................................... 1
List Zarządu ............................................................................................................................................................................................... 3
Statut.......................................................................................................................................................................................................... 7
Sprawozdanie finansowe.......................................................................................................................................................................... 10
Opinia niezależnego biegłego rewidenta................................................................................................................................................ 26
Oświadczenie Depozytariusza.................................................................................................................................................................. 27
Informacje na temat wyników działalności inwestycyjnej Funduszu.................................................................................................... 28

29

PTE Allianz Polska S.A.

PTPI O01 05/10

Infolinia: 801 10 20 30
www.allianz.pl/pte

