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Półroczne połączone sprawozdanie finansowe 


Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Horyzont Specjalistycznego Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r. obejmujące okres 
od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 


Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351.), rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 
inwestycyjnych (Dz.U. nr 249, poz. 1859), Zarząd Generali Investments Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. był odpowiedzialny za sporządzenie półrocznego połączonego sprawozdania 
finansowego Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem), 
dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2020 r. 
oraz wyniku z operacji za okres kończący się tego dnia. 


Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: 


1. wprowadzenie do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego; 


2.  połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. o łącznej wartości 23 208 tys. zł, 


3. połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r., wykazujący Aktywa Netto i kapitały 
w wysokości 23 541 tys. zł, 


4. połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., wykazujący 
dodatni wynik z operacji w kwocie 874 tys. zł,  


5. połączone zestawienie zmian w Aktywach Netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
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 Podpisano kwalifikowanym  Podpisano kwalifikowanym  
 podpisem elektronicznym podpisem elektronicznym 
 


 Krzysztof Kozłowicz Kazimierz Fedak 


 Członek Zarządu Członek Zarządu 


 
 
 Podpisano kwalifikowanym 
 podpisem elektronicznym 
 


 Elżbieta Solarska 


 Dyrektor Departamentu 


 Wyceny i Procesów Operacyjnych 


 
 
 
 
Warszawa, 31 sierpnia 2020 r. 
 
 
 
 
 
Załącznikami do półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego są półroczne jednostkowe 
sprawozdania finansowe Subfunduszy. 







List do uczestników subfunduszy 


Szanowni Państwo, 


W załączeniu przekazujemy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe funduszu Horyzont SFIO, którym 
zarządza nasze Towarzystwo. Sprawozdanie sporządziliśmy według stanu funduszu z 30 czerwca 2020 r. 


Zapraszamy do lektury. 


Z wyrazami szacunku 


 


 Podpisano kwalifikowanym  Podpisano kwalifikowanym  
 podpisem elektronicznym podpisem elektronicznym 
 


 Grzegorz Piwowar Zbigniew Jakubowski 


 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 


 
 Podpisano kwalifikowanym  Podpisano kwalifikowanym  
 podpisem elektronicznym podpisem elektronicznym 
 


 Krzysztof Kozłowicz Kazimierz Fedak 


 Członek Zarządu Członek Zarządu 


WPŁYW CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH  


Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu zostały uruchomione 3 grudnia 2019 r. Ze względu 
na nierównomierne napływy aktywów do poszczególnych subfunduszy, których wartość miała wpływ 
na długość okresu budowania struktury portfela, skala wpływów makroekonomicznych na stopę zwrotu 
może być różna dla poszczególnych subfunduszy. 


WPŁYW CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA WYNIKI INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W 
PIERWSZEJ POŁOWIE 2020 R.  


Opisane poniżej czynniki makroekonomiczne miały kluczowy wpływ na wyniki subfunduszy Horyzont 2025, 
Horyzont 2030, Horyzont 2035, Horyzont 2040. Czynniki te mogły mieć umiarkowany wpływ na wyniki 
pozostałych subfunduszy funduszu Horyzont SFIO. 


Polski rynek instrumentów dłużnych 


Na początku roku kluczowym zagadnieniem, determinującym poziom stóp procentowych w Polsce, 
było pytanie o ścieżkę inflacyjną i działania Rady Polityki Pieniężnej. Poziom inflacji odnotował szczyt w lutym. 
Inflacja wtedy wyniosła 4,7% r/r, co jest wynikiem znacząco powyżej celu inflacyjnego, który wynosi 2,5%. 
Po wybuchu pandemii stało się oczywiste, że głównym problemem w gospodarce nie będzie inflacja, 
lecz recesja. W tej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się w trzech krokach obniżyć stopy 
procentowe z 1,5% do 0,1%, oraz wprowadzić działania niestandardowe, takie jak w szczególności skup 
na rynku wtórnym papierów rządowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Działania te sprowadziły 
krótkoterminowe stopy procentowe do poziomów bliskich 0%, stawka WIBOR 6M wyniosła 0,28% na dzień 
30 czerwca 2020 r., a oprocentowanie depozytów w bankach jest praktycznie zerowe.  


Obawy inflacyjne i konsekwencje gospodarcze pandemii Covid-19 wpłynęły istotnie również na rynek 
długoterminowych obligacji skarbowych. Obawy związane ze wzrostem inflacji miały przełożenie 
na umiarkowane wzrosty rentowności w pierwszych dwóch miesiącach roku, kiedy to rentowność obligacji 
10-letnich wzrosła z 2,05% do 2,25%. Kolejne miesiące zdeterminowane zostały przez pandemię. W fazie 
początkowej, ceny polskich obligacji, traktowanych jako bezpieczna przystań zyskiwały, obniżając rentowność 
10-letnich papierów do 1,50% na początku marca. Jednak wraz ze wzrostem obaw o wpływ pandemii 
na gospodarkę, nastąpił gwałtowny odpływ kapitału z rynków wschodzących. W połowie marca 
obserwowaliśmy klasyczne objawy paniki na rynkach. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, polski rząd, 
za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął na dużą 
skalę finansowanie programów wspomagających gospodarkę przez emisje tzw. obligacji covid-owych. 
Trzystopniowe cięcie stóp procentowych oraz skup aktywów spowodowały znaczące obniżenie krzywych 







rentowności. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych na koniec pierwszego półrocza kształtowała się 
w okolicach 1,40%.  


WPŁYW CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA RYNKI AKCJI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2020 R.  


Opisane poniżej czynniki makroekonomiczne miały kluczowy wpływ na wyniki subfunduszy Horyzont 2030, 
Horyzont 2035, Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 2050, Horyzont 2055, Horyzont 2060. Czynniki te 
mogły mieć umiarkowany wpływ na wyniki pozostałych subfunduszy funduszu Horyzont SFIO. 


Polski rynek akcji 


Pierwsze półrocze 2020 upłynęło pod znakiem bardzo wysokiej zmienności na rynkach akcji spowodowanych 
wybuchem pandemii Covid -19. Negatywne skutki zamknięcia gospodarek wywołały paniczną wyprzedaż akcji. 
Dynamiczne spadki na GPW w pewnym momencie sprowadziły WIG nawet do poziomu -35% poniżej tego 
z początku roku. Odwrócenie tendencji nastąpiło w połowie marca, kiedy to obserwowaliśmy znaczące odbicie. 
Główny indeks WIG zamknął półrocze wynikiem -14,29%. Najsłabszymi składnikami indeksu był sektor 
bankowy, tracący przez obniżki stop procentowych. Warte podkreślenia jest dobre zachowanie spółek 
energetycznych, które po długotrwałej przecenie silnie odreagowały. Spowodowane to było zapowiedzią 
wydzielenia spółki aktywów węglowych.  


Segment małych i średnich spółek w oczywisty sposób w pierwszej połowie roku znajdował się pod wpływem 
rozwijającej się pandemii Covid-19. Jednak notowania szybko odrobiły straty z pierwszej fazy paniki 
i zakończyły półrocze na wyraźnych plusach. Za relatywnie bardzo dobrym zachowaniem sektora małych 
i średnich spółek przemawiały czynniki fundamentalne czyli fakt, że wiele mniejszych spółek sprawnie poradziło 
sobie z trudną sytuacja pandemiczną w gospodarce, a nawet z niej skorzystało i umocniło swoją pozycję. 
Niewątpliwie pozytywnie oddziałują również programy pomocowe i stymulujące gospodarkę uruchomione 
przez rząd i bank centralny. Z drugiej strony bardzo korzystnie kształtowała się kwestia napływu kapitału, 
wyraźnie wzrósł popyt na akcje ze strony inwestorów indywidualnych przy jednoczesnym ograniczeniu 
podaży ze strony OFE.  


Zagraniczny rynek akcji 


Zamieszanie spowodowane wirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie zamknięcie gospodarek krajów 
rozwiniętych, odbiło się praktycznie na wszystkich globalnych rynkach z uwzględnieniem niemalże wszystkich 
gałęzi gospodarki. Jednak wrażliwość poszczególnych sektorów i wpływ ograniczeń na spółki nie były 
jednakowe. Główne europejskie indeksy giełdowe zakończyły pierwsze półrocze na minusie. Niemiecki indeks 
DAX spadł w tym okresie o przeszło 7%, natomiast francuski indeks CAC40 stracił ponad 17%. Lepiej niż 
na starym kontynencie, sytuacja wyglądała na amerykańskich parkietach. Indeks S&P500 zamknął pierwsze 
półrocze około 4% spadkiem, natomiast NASDAQ wzrósł o przeszło 12%.  Pandemia bardzo silnie odbiła się 
na notowaniach ropy naftowej. Za ropą nastąpiła wyprzedaż akcji spółek rosyjskich. Giełdy w Budapeszcie 
i Pradze, zdominowane przez bardziej defensywne sektory, miały mniejszą zmienność. 


Wyniki subfunduszy Horyzont SFIO  


Poniżej przedstawiamy półroczne wyniki subfunduszy Horyzont SFIO, którymi zarządza nasze Towarzystwo, 
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.  


Subfundusz 6-miesięczna stopa zwrotu na 30.06.2020r. 


Horyzont SFIO 


Horyzont 2025 4,84% 


Horyzont 2030 -0,79% 


Horyzont 2035 0,02% 


Horyzont 2040 -0,84% 


Horyzont 2045 0,67% 


Horyzont 2050 0,11% 


Horyzont 2055 -3,21% 


Horyzont 2060 9,43% 


Źródło: opracowanie własne Generali Investments TFI S.A. 







Napływy do subfunduszy Horyzont SFIO 


Saldo napływów w pierwszej połowie 2020 r. do 8 subfunduszy zdefiniowanej daty wyniosło łącznie 20,6 mln zł. 
Najwięcej środków pozyskały subfundusze Horyzont 2045 oraz Horyzont 2040. Do każdego z wymienionych 
subfunduszy wpłacono netto ponad 4 mln zł. 


DODATKOWE INFORMACJE O NASZYM TOWARZYSTWIE 


Zmiana składu organu statutowego 


Z dniem 29 lutego 2020 r. Pani Małgorzata Popielewska zrezygnowała z pełnienia funkcji Członka Zarządu 
Towarzystwa. W dniu 3 marca 2020 r., ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2020 r., Rada Nadzorcza Generali 
Investments TFI S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Pana Krzysztofa Kozłowicza, 
który odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem. W Zarządzie pozostali panowie Grzegorz Piwowar, Zbigniew 
Jakubowski i Kazimierz Fedak. 


Osiągnięcia Towarzystwa 


Po raz kolejny Towarzystwo otrzymało wyróżnienia Alfa przyznawane przez Analizy Online S.A. w trzech 
kategoriach: 


 W kategorii Funduszy Zrównoważonych: wyróżnienie otrzymał subfundusz Generali Korona Zrównoważony 
(Generali Fundusze FIO) zarządzany przez Roberta Burdacha i Adama Szymko;  


 W kategorii Funduszy Stabilnego Wzrostu: wyróżnienie otrzymał subfundusz Generali Stabilny Wzrost 
(Generali Fundusze FIO) zarządzany przez Roberta Burdacha i Krzysztofa Izdebskiego; 


 W kategorii Polskich Papierów Dłużnych: wyróżnienie otrzymał subfundusz SGB Bankowy (Generali 
Fundusze SFIO) zarządzany przez Marka Warmuza. 







Wprowadzenie 


Nazwa Funduszu 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz został utworzony 
18 kwietnia 2019 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 1641. 


Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami działającym 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95 z późn. zm.).), zwanej dalej „Ustawą”, 
oraz w Statucie 


Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, 
w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39 ustawy 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215). 


Na dzień 30 czerwca 2020 r. w skład Funduszu wchodziły następujące Subfundusze: 


L.p. Nazwa Subfunduszu Horyzont SFIO Data utworzenia 


1 Horyzont 2025 3 grudnia 2019 


2 Horyzont 2030 3 grudnia 2019 


3 Horyzont 2035 3 grudnia 2019 


4 Horyzont 2040 3 grudnia 2019 


5 Horyzont 2045 3 grudnia 2019 


6 Horyzont 2050 3 grudnia 2019 


7 Horyzont 2055 3 grudnia 2019 


8 Horyzont 2060 3 grudnia 2019 


Czas trwania każdego Subfunduszu jest nieograniczony.  


Informacje zawarte w połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych 
subfunduszy wykazane są w tysiącach PLN, z wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, 
liczby jednostek oraz wyniku z operacji na jednostkę uczestnictwa.  


Przedstawiona poniżej polityka inwestycyjna Subfunduszy obowiązywała na dzień 30 czerwca 2020 r.  


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2025 


Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2025 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1963 – 1967 oraz Osób Zatrudnionych przez Podmiot 
Zatrudniający urodzonych przed 1963 r. na wniosek tych osób. 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 25% do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 50% do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  







 


2. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 10% do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 70% do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 


3. od 1 stycznia 2025 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 0% do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 85% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2030 


Opis celu inwestycyjnego i specjalizacji 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2030 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1968 – 1972. 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2019 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


2. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 


4. od 1 stycznia 2030 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2035 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2035 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1973 – 1977. 







Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


2. od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 


4. od 1 stycznia 2035 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2040 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2040 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1978 – 1982. 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących: 


a) Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


2. od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a) Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 


4. od 1 stycznia 2040 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 







 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2045 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2045 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1983 – 1987 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2024 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a) Część Udziałową może wynosić od 60% do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 


b) Część Dłużną może wynosić od 20% do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


2. od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących: 


a)  Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b)  Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a)  Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


4. od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2044 r całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a) Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;  


5. od 1 stycznia 2045 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a) Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b) Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2050 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2050 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1988 – 1992 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2029 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 


b. Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  







2. od 1 stycznia 2030 r. do dnia 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2044 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


4. od 1 stycznia 2045 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej; 


5. od 1 stycznia 2050 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu; 


b. Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu  


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2055 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2055 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1993 – 1997 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2034 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 


b. Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


2. od 1 stycznia 2035 r. do dnia 31 grudnia 2044 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2045 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


4. od 1 stycznia 2050 r. do dnia 31 grudnia 2054 całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;  


5. od 1 stycznia 2055 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 







 


Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Horyzont 2060 


Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku 
wzrostu wartości lokat.  


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.  


Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka 
inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika 
oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. 


Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2060 r. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych 
przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1998 – 2002 


Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity 
depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne 
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym). Zaangażowanie 
poszczególnych instrumentów zmienia się w czasie zgodnie z poniższym: 


1. do 31 grudnia 2039 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 60 do 80% Wartości Aktywów Subfunduszu; 


b. Część Dłużną może wynosić od 20 do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


2. od 1 stycznia 2040 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących: 


a. Część Udziałową może wynosić od 40 do 70% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 30 do 60% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


3. od 1 stycznia 2050 r. do dnia 31 grudnia 2054 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 25 do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 50 do 75% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


4. od 1 stycznia 2055 r. do dnia 31 grudnia 2059 całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat 
stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 10 do 30% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 70 do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu – w trakcie trwania 
tego okresu udział Części Udziałowej musi być stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;  


5. od 1 stycznia 2060 r. całkowita wartość lokat Subfunduszu w kategorie lokat stanowiących:  


a. Część Udziałową może wynosić od 0 do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu;  


b. Część Dłużną może wynosić od 85 do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu. 


Towarzystwo zarządzające Funduszem 


Organem Funduszu jest Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą 
w Warszawie, ul. Polna 11. 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest spółką akcyjną prawa polskiego. 
Kapitał zakładowy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 21 687,9 tys. zł. Jedynym akcjonariuszem Generali 
Investments Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Generali CEE Holding B.V. z siedzibą 
w Amsterdamie wchodzący w skład grupy Generali.  


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050329 w dniu 5 października 2001 r. przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 


Okres sprawozdawczy 


Połączone sprawozdanie finansowe Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 
sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2020 r. i obejmuje okres od 1 stycznie 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 


Dla celów jasnego przekazu informujemy, iż średnia wartość aktywów netto wyliczona została jako średnia 
arytmetyczna dziennych wartości aktywów netto. Średni poziom środków pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym wyliczony został jako średnia arytmetyczna dziennych sald środków pieniężnych. 







Zasady sporządzania połączonego sprawozdania finansowego 


Połączone sprawozdanie finansowe Funduszu sporządza się poprzez sumowanie odpowiednich pozycji 
sprawozdań jednostkowych poszczególnych Subfunduszy.  


Kontynuacja działania 


Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
przez Fundusz przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.  


Zgodnie z art. 27 ust. 1 Statutu Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Fundusz 
ulega rozwiązaniu jeżeli  


1) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy 
o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego 
po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków,  


2) upłynie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji Depozytariusza, a do dnia upływu tego okresu 
Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem 


Podmiot, który przeprowadził przegląd połączonego sprawozdania finansowego Funduszu 
oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy 


Podmiotem, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego, jest BDO spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12. 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000729684 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. 


Kategoria jednostek 


Każdy z Subfunduszy Funduszu Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ma jedną 
kategorię jednostek uczestnictwa 







Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty


Wartość według        
ceny nabycia          


w tys. zł


Wartość według        
wyceny na dzień       


bilansowy             
w tys. zł


Procentowy udział      
w aktywach ogółem


Wartość według        
ceny nabycia          


w tys. zł


Wartość według        
wyceny na dzień       


bilansowy             
w tys. zł


Procentowy udział      
w aktywach ogółem


Akcje 12 193 13 126 55,71 0 0 0,00


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


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


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


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


Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00


Dłużne papiery wartościowe 9 844 10 082 42,79 1 038 1 047 43,46


Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00


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


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


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


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania                               
mające siedzibę za granicą


0 0 0,00 0 0 0,00


Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00


Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00


Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00


Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00


Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00


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


Inne 0 0 0,00 0 0 0,00


Razem 22 037 23 208 98,49 1 038 1 047 43,46


30.06.2020* 31.12.2019*


SKŁADNIKI LOKAT


*) Na dzień 30.06.2020r oraz 31.12.2019 r. dane obejmują Subfundusze: Horyzont 2025, Horyzont 2030, Horyzont 2035, Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 2050, Horyzont 2055, Horyzont 2060


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł







Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty


POŁĄCZONY BILANS 30.06.2020* 31.12.2019*


I. Aktywa 23 562 2 409


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 346 1 362


2. Należności 8 0


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 049 878


- dłużne papiery wartościowe 9 923 878


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 159 169


- dłużne papiery wartościowe 159 169


6. Nieruchomości 0 0


7. Pozostałe aktywa 0 0


II. Zobowiązania 21 318


1. Zobowiązania własne subfunduszy 21 318


2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0


III. Aktywa netto (I-II) 23 541 2 091


IV. Kapitał funduszu 22 670 2 094


1. Kapitał wpłacony 23 008 2 094


2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -338 0


V. Dochody zatrzymane -229 0


1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 86 0


2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -315 0


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 100 -3


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 23 541 2 091


*) Na dzień 30.06.2020r oraz 31.12.2019 r. dane obejmują Subfundusze: Horyzont 2025, Horyzont 2030, Horyzont 2035, Horyzont 2040,                                                       
Horyzont 2045, Horyzont 2050, Horyzont 2055, Horyzont 2060


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł







Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty


POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 01.01.2020             
– 30.06.2020*


03.12.2019             
– 31.12.2019*


I. Przychody z lokat 97 0


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 44 0


2. Przychody odsetkowe 53 0


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0


4. Pozostałe 0 0


II. Koszty funduszu 246 16


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 0 0


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0


3. Opłaty dla depozytariusza 16 0


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 219 16


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0


8. Usługi prawne 0 0


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0


10. Koszty odsetkowe 0 0


11. Ujemne saldo różnic kursowych 11 0


12. Pozostałe 0 0


III. Koszty pokrywane przez Towarzystwo 235 16


IV. Koszty Funduszu netto (II-III) 11 0


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 86 0


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 788 -3


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -315 0


- z tytułu różnic kursowych 0 0


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 103 -3


- z tytułu różnic kursowych -2 0


VII. Wynik z operacji 874 -3


*)Dane za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. oraz 03.12.2019 r. - 31.12.2019 r obejmują Subfundusze: Horyzont 2025, Horyzont 2030,                                                         
Horyzont 2035, Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 2050, Horyzont 2055, Horyzont 2060


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł







Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01.01.2020             
– 30.06.2020*


03.12.2019             
– 31.12.2019*


1. Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 091 0


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 874 -3


a) przychody z lokat netto 86 0


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -315 0


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 103 -3


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 874 -3


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


a) z przychodów z lokat netto 0 0


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0


c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 20 576 2 094


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych Jednostek                                                
Uczestnictwa)


20 914 2 094


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych Jednostek                                       
Uczestnictwa)


-338 0


6. Łączna zmiana Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 21 450 2 091


7. Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego 23 541 2 091


8. Średnia wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym 12 144 1 174


*)Dane za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. oraz 03.12.2019 r. - 31.12.2019 r obejmują Subfundusze: Horyzont 2025, Horyzont 2030,                                                         
Horyzont 2035, Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 2050, Horyzont 2055, Horyzont 2060


Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU  


PÓŁROCZNEGO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  


DLA AKCJONARIUSZY ORAZ RADY NADZORCZEJ  


GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 


 


Wprowadzenie 


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Horyzont 


Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibą w Warszawie, 


przy ul. Polnej 11, na które składają się: wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego, 


połączone zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 roku, połączony 


rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto sporządzone za okres 


od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz noty objaśniające („półroczne połączone 


sprawozdanie finansowe”). 


Zarząd Generali Investments Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej 


„Towarzystwem”) zarządzającego Funduszem i reprezentującego Fundusz w skład którego wchodzą 


subfundusze: Horyzont 2025, Horyzont 2030, Horyzont 2035, Horyzont 2040, Horyzont 2045, Horyzont 


2050, Horyzont 2055, Horyzont 2060 („Subfundusze”) jest odpowiedzialny za sporządzenie  


i przedstawienie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 


września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, 


wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz 


przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 


My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat półrocznego połączonego sprawozdania 


finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  


Zakres przeglądu 


Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 


Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji finansowych 


przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” przyjętym uchwałą Krajowej Rady 


Biegłych Rewidentów. 


Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób 


odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych i innych 


procedur przeglądu. 
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Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 


Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania. Na skutek tego przegląd nie 


wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane  


w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego 


półrocznego połączonego sprawozdania finansowego.  


Wniosek  


Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co kazałoby 


nam sądzić, że załączone półroczne połączone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we 


wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie 


przepisami oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.  


 


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie 


wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355 


 


w imieniu której biegły rewident 


dokonał przeglądu sprawozdania finansowego 


 


 


 


 


 


Anna Pacanowska-Stasiak 


Biegły Rewident 


Nr w rejestrze 12892 


 


 


dr André Helin  


Prezes Zarządu Komplementariusza 


Biegły Rewident nr w rejestrze 90004 


 


Poznań, 31 sierpnia 2020 roku  
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Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 
 
 


OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA 
 
 
Działając stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów  


z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy 


inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859, z późniejszymi 


zmianami), Deutsche Bank Polska S.A., jako Depozytariusz dla Horyzont Specjalistycznego 


Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: 


 Horyzont 2025, 


 Horyzont 2030, 


 Horyzont 2035, 


 Horyzont 2040, 


 Horyzont 2045, 


 Horyzont 2050, 


 Horyzont 2055, 


 Horyzont 2060 


 


(zwanego dalej „Funduszem”) oświadcza, że dane dotyczące stanów rozumianych jako ilości  


aktywów Funduszu i wydzielonych w jego ramach subfunduszy, w tym  


w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów 


wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawione w: 


 połączonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2020  


roku do dnia 30 czerwca 2020  roku, 


 jednostkowych sprawozdaniach wyżej wymienionych subfunduszy za okres od dnia  


1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, 


 
są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
 


Deutsche Bank Polska S.A. 
 
Tomasz Kowalski                 Jacek Popiołek  
Prezes Zarządu                                                Prokurent 


 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym   Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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