
     Infolinia 801 888 444        www.aviva.pl 1

 II Wyniki inwestycyjne

    Stopy zwrotu Aviva OFE  

  Wykres przedstawia wyniki inwestycyjne Aviva OFE. 
Dane prezentowane są za okresy:  
3 lata (od 31.12.2010 do 31.12.2013),  
5 lat (od 31.12.2008 do 31.12.2013),  
10 lat (od 31.12.2003 do 31.12.2013).

 Stopa zwrotu osiągnięta przez Aviva OFE za okres  
36 miesięcy (od 30.09.2010 do 30.09.2013) 
wyniosła 19,756%.  
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy 
emerytalnych wyliczona w tym okresie podana 
do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru 
Finansowowego wyniosła 19,751%.

 III Informacja o opłatach i kosztach 

1  Opłata od składki

   Obecnie pobierana przez Aviva OFE opłata z wpłacanych składek, przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe,  
wynosi 1,75%.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 
(Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny  
BPH CU WBK do 2009 r.)
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2  Koszty

   W ciągu ostatnich 12 miesięcy faktycznie poniesione koszty, ujęte jako procent aktywów Funduszu, wyniosły:

a) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące 

równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest 

obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, oraz koszty związane z przechowywaniem tych 

aktywów, stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza

0,028%

b) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo 0,297%

c) koszty wynikłe z otwarcia rachunku premiowego 0,022%

  Powyższe koszty w ujęciu kwotowym wyniosły odpowiednio: a) 17 075 324,80 zł, b) 183 555 676,38 zł, c) 13 436 596,43 zł.  
  Koszty rachunku premiowego wskazane w punkcie c) powyżej stanowią wynagrodzenie Towarzystwa związane 

z wynikami inwestycyjnymi Funduszu osiągniętymi w przeszłości, a wysokość tych kosztów w przyszłości może być inna 
niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale nie może przekroczyć maksymalnego poziomu 0,06% w skali roku. 

  IV Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego

Fundusz inwestuje składki emerytalne członków w celu zgromadzenia kapitału dla świadczeń wypłacanych po uzyskaniu 
uprawnień emerytalnych. Celem Funduszu jest długoterminowy przyrost wartości oszczędności zgromadzonych na kontach 
członków Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

Fundusz dąży do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, inwestując swoje 
aktywa w zgodzie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Głównymi składnikami lokat 
Funduszu są akcje krajowe i zagraniczne oraz obligacje nieskarbowe. Inwestycje w akcje mogą przynosić zysk w postaci wypłaty 
dywidendy oraz wzrostu wartości akcji. Inwestycje w obligacje przynoszą zysk w postaci kuponów odsetkowych wypłacanych 
przez emitenta obligacji lub spłaty całości nominału w przypadku obligacji zerokuponowych. Towarzystwo zarządzające 
Funduszem oczekuje, że taka polityka inwestycyjna będzie sprzyjać realizacji celu inwestycyjnego Funduszu poprzez przyrost 
wartości oszczędności zgromadzonych na kontach członków Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. 

 Ocena długoterminowej efektywności inwestycyjnej Funduszu odbywać się będzie poprzez porównanie stóp zwrotu ze 
wskaźnikami publikowanymi przez GUS: inflacja (wskaźnik CPI) oraz wzrost PKB. Właściwy horyzont czasowy dla takich 
porównań to okres minimum trzech do pięciu lat.

 V Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu 

   Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką lokacyjną

  Z poszczególnymi inwestycjami Funduszu wiążą się nastepujące ryzyka:

a) Akcje spółek – charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wiąże się ono z dużą zmiennością cen 
giełdowych, spowodowaną dążeniem inwestorów do uwzględnienia wszelkich nowych informacji na temat spółek 
i gospodarki. Dodatkowym ryzykiem jest tak zwane „ryzyko rynku” – zmienność cen akcji notowanych na polskiej 
giełdzie, wynikająca ze zmian postrzegania perspektyw polskiej gospodarki. Pogorszenie lub poprawa atrakcyjności 
inwestycyjnej Polski wpływa na wyceny wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. 

b) Obligacje skarbowe – obligacje emitowane przez rządy państw. Przyjmuje się, że jest to najbezpieczniejsza 
klasa aktywów. Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem 
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych fundusz może 
posiadać obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa do dnia 4 lutego 2016. Po tej dacie będzie to 
niedostępna dla funduszu klasa aktywów.

c) Obligacje przedsiębiorstw – charakteryzują się ryzykiem porównywalnym do obligacji skarbowych. Dodatkowe 
ryzyko wiąże się z mniejszą płynnością oraz z możliwością bankructwa emitenta. Kategoria ratingowa emitenta 
ułatwia właściwą ocenę poziomu ryzyka związanego z ewentualnym niewykupieniem obligacji. Obecnie w Polsce 
nieliczne emisje i emitenci poddają się ocenie ratingowej. Zarządzający Funduszem dokonują analizy zdolności 
emitentów do terminowego i pełnego wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Analizy takie pozwalają określić 
ryzyko niewypłacalności i podjąć racjonalną decyzję o uzasadnionym poziomie oczekiwanej premii za takie ryzyko.

d) Obligacje komunalne – charakteryzują się podobnym poziomem ryzyka inwestycyjnego co obligacje korporacyjne. 
Tu z kolei analizowane jest niebezpieczeństwo nieterminowego regulowania zobowiązań przez gminę. 



e) Instrumenty notowane denominowane w walutach obcych. Inwestycje zagraniczne mogą charakteryzować 
się nieco wyższym poziomem ryzyka z uwagi na dodatkowy efekt, jakim jest wpływ zmian kursu walutowego 
na bieżącą wycenę. Z drugiej strony jednak pozwalają  one również na dywersyfikację sektorową portfela 
inwestycyjnego w branżach niedostatecznie reprezentowanych lub nawet niedostępnych na rynku krajowym. 
Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych maksymalny dopuszczalny udział 
instrumentów denominowanych w walutach obcych będzie stopniowo rósł do poziomu 30% aktywów.

f) Inwestycje w depozyty bankowe oraz bankowe papiery wartościowe, podejmowane z należytą starannością, 
stanowią bezpieczną lokatę, której ryzyko związane jest tylko z ewentualnym bankructwem banku przyjmującego 
depozyt lub emitującego certyfikaty depozytowe. Fundusz składa depozyty tylko w bankach o znaczącej bazie 
kapitałowej i stabilnej sytuacji finansowej.

g) Instrumenty strukturyzowane – emitowane przez banki są produktem, którego poziom ryzyka zależy od wyceny 
innych instrumentów. Analizie podlega także ryzyko wypłacalności emitenta oraz opisane powyżej ryzyko stopy 
procentowej.

   Ryzyka specyficzne związane z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe mogą mieć różny 
wpływ na łączne ryzyko portfela. Zależy to w szczególności od przyjętej strategii inwestycyjnej uwzględniającej  
w szczególności poziom alokacji w poszczególne klasy aktywów, stopień koncentracji w ramach jednej branży, sektora 
gospodarczego czy obszaru geograficznego lub zakładającej odzwierciedlenie składu pojedynczego indeksu akcji lub 
dłużnych papierów wartościowych.

    Konsekwencją inwestycji funduszu w powyższe instrumenty oraz całej działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej są 
następujące ryzyka:

 a) Ryzyko rynkowe – ryzyko wahań cen instrumentów składających się na aktywa funduszu, zarówno ich wzrostu jak 
i spadku.

b) Ryzyko kredytowe – ryzyko niewywiązania się emitenta z podjętych zobowiązań: spłaty odsetek lub kapitału. Ryzyko 
kredytowe może zmaterializować się również przez spadek wiarygodności kredytowej emitenta  
a w konsekwencji obniżenia ceny instrumentu będącego w posiadaniu funduszu.

c) Ryzyko rozliczeniowe – ryzyko nierozliczenia, nieterminowego rozliczenia, bądź błędnego rozliczenia transakcji 
dokonywanych przez fundusz. Każdy z przypadków może mieć wpływ na spadek wartości aktywów funduszu.

d) Ryzyko płynności – definiowane jest jako brak możliwości realizacji polityki inwestycyjnej funduszu (kupna bądź 
sprzedaży określonych ilości instrumentów finansowych w danym czasie i zakresie cenowym) na skutek pogorszenia 
się warunków rynkowych. 

e) Ryzyko walutowe – dotyczy aktywów denominowanych w walutach obcych – jest to ryzyko spadku wartości 
aktywów funduszu wynikające z aprecjacji waluty polskiej względem walut obcych.

f) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów – przechowywaniem aktywów funduszu zajmuje się bank 
depozytariusz, który czuwa nad ich bezpieczeństwem oraz prawidłowością wyceny aktywów Funduszu. Fundusz 
dokłada wszelkiej staranności przy wyborze banku depozytariusza, również przepisy prawa chronią Fundusz przed 
skutkami upadłości tej instytucji. Nie ma jednak gwarancji, że błędy w działaniu depozytariusza lub jego ewentualna 
upadłość nie wpłyną negatywnie na wartość aktywów zgromadzonych w Funduszu. 

g) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków – znaczna część aktywów może być inwestowana w jeden 
typ instrumentu finansowego, jedną klasę aktywów bądź na jednym rynku co wiąże się z ryzykiem skumulowanej 
straty w sytuacji spadku cen na danym rynku. 

  Członkostwo w funduszu wiąże się z następującymi ryzykami:

1) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe. W wyniku zmian koniunktury 
na rynkach finansowych, korelacji pomiędzy poszczególnymi aktywami czy klasami aktywów, osiągnięty wynik 
inwestycyjny i całościowe ryzyko portfela może odbiegać od tych, założonych w polityce inwestycyjnej oraz tych 
zakładanych przez uczestników funduszu. Na ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu mogą w szczególności 
mieć wpływ umowy zawarte przez Fundusz z innymi podmiotami oraz szczególne warunki transakcji zawieranych 
przez Fundusz.

2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na których wystąpienie uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma 
ograniczony wpływ; należą do nich:

 –   przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo emerytalne. Przejęcie takie lub połączenie towarzystw 
może być dokonane jedynie za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Przejęcie zarządzania aktywami przez inny 
podmiot zarządzający nie wymaga zgody członka Funduszu.
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 –   likwidacja Funduszu. W wyniku połączenia towarzystw emerytalnych lub przejęcia zarządzania Funduszem przez 
inne towarzystwo, Fundusz może ulec likwidacji, która odbywa się w drodze przeniesienia aktywów do innego 
funduszu emerytalnego.

 –   zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu, w szczególności jego profilu ryzyka. Żadna ze zmian w tym obszarze nie 
wymaga zgody członka Funduszu.

 –   zmiana kontrahenta współpracującego z funduszem, w szczególności banku depozytariusza, których działalność 
opiera się na umowach zawartych z Funduszem. Żadna ze zmian dotycząca działalności operacyjnej Funduszu nie 
wymaga zgody członka Funduszu.

3) niewypłacalności gwaranta – ryzyko niewypłacalności gwaranta może zmaterializować się poprzez brak możliwości 
realizacji gwarancji udzielonej dla lokat funduszu, których konstrukcja zawiera w sobie gwarancję zobowiązań 
emitenta udzieloną przez inny podmiot. Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach 
emerytalnych od dnia 31 marca 2014 r. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu – 
zatem ryzyko niewypłacalności gwaranta w tym sensie nie istnieje. 

4) inflacji – inwestycja w jednostki funduszu nie gwarantuje utrzymania realnej wartości wpłaconego kapitału. 

5) związanych z regulacjami prawnymi – nie można wykluczyć zmian ram prawnych w których funkcjonuje 
fundusz emerytalny. Każda ze zmian może w różny sposób, również negatywny, wpłynąć na wartość aktywów 
zgromadzonych w Funduszu jak również na rentowność inwestycji w jednostki funduszu. W szczególności zmiany 
mogą dotyczyć kwestii podatkowych – nie ma gwarancji, że na uczestniku Funduszu w przyszłości nie będzie ciążył 
obowiązek podatkowy lub że rentowność lokat Funduszu zostanie obniżona na skutek zmian podatkowych. 

 VI  Informacje dodatkowe 

  Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), w dniu 3 lutego 
2014 r. umorzono 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym  
na dzień 31 stycznia 2014 r. Informacje o liczbie umorzonych jednostek otwarty fundusz emerytalny przekaże 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 31 października 2014 r. a ich wartość została zewidencjonowana 
na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717). Informację o kwocie zewidencjonowanych środków na subkoncie 
na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do przesłania 
do dnia 31 sierpnia 2015 r.
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