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WSTĘP  
  
  
  

Niniejszy raport poświęcony jest ocenie sytuacji finansowej towarzystw funduszy 

inwestycyjnych w 2007 roku oraz w pierwszej połowie 2008 roku. Raport został opracowany 

w oparciu o informacje pochodzące ze sprawozdań miesięcznych przekazywanych przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych do Komisji Nadzoru Finansowego. NaleŜy zaznaczyć, 

Ŝe informacje zawarte w sprawozdaniach miesięcznych nie podlegają badaniu ani 

przeglądowi przez biegłego rewidenta. Ponadto, informacje zawarte w ww. raportach - w 

związku z okresowym badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych przez biegłych 

rewidentów mogą podlegać późniejszym korektom. JednakŜe, w związku z miesięcznym 

okresem prowadzonej sprawozdawczości wskazane sprawozdania przekrojowo przedstawiają 

sytuację finansową towarzystw, pozwalając na konstruktywną ocenę ich sytuacji w 

kontekście dynamicznych zmian czynników rynkowych występujących w danym przedziale 

czasowym. 

W raporcie przedstawiono analizę przychodów i kosztów, wyników finansowych, 

wielkości kapitałów własnych oraz majątku towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz 

podstawowych wskaźników finansowych dotyczących wyników finansowych towarzystw 

funduszy inwestycyjnych.  

W analizie wyników finansowych przedstawiono udziały poszczególnych towarzystw w 

tworzeniu łącznego wyniku finansowego sektora oraz jednostkowe poziomy zysków i strat 

towarzystw. W końcowej części opracowania zawarto analizę sytuacji finansowej towarzystw 

funduszy inwestycyjnych. W raporcie dodatkowo przedstawiono wskaźnik ukazujący poziom 

bezpieczeństwa towarzystw funduszy inwestycyjnych w zakresie spełniania przez nie 

ustawowych wymogów kapitałowych.  

 Ze względu na przejrzystość raportu, wszystkie dane finansowe zostały zaokrąglone 

do wielkości tysięcznych, co spowodowało niewielkie rozbieŜności (do 1 tysiąca zł) przy 

sumowaniu niektórych pozycji. 

 Dodatkowo, mając na uwadze dynamiczną sytuację na rynku kapitałowym, do 

niniejszego raportu załączono Suplement, w którym opisano bieŜącą sytuację finansową 

towarzystw funduszy inwestycyjnych według stanu na dzień 30 września br. 
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STRESZCZENIE RAPORTU 

  
  
Rynek funduszy inwestycyjnych w 2007 roku. 
  
W 2007 roku rynek funduszy inwestycyjnych podlegał dalszemu rozwojowi, czego 

odzwierciedleniem był wzrost liczby funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów tychŜe 

funduszy. Spowodowane to było zarówno bardzo dobrą sytuacją na rynku kapitałowym w I 

połowie 2007 roku, jak równieŜ postępująca specjalizacją tworzonych funduszy, co pozwoliło 

na pozyskiwanie nowych klientów.  

Pomimo odwrócenia się w II połowie 2007 roku koniunktury na rynkach kapitałowych, 

towarzystwa zdołały utrzymać wartość zarządzanych aktywów praktycznie na poziomie z 

końca I półrocza. Na koniec 2007 roku wartość aktywów funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez towarzystwa wynosiła 142.196.927 tys. zł, wobec 101.614.874 tys. zł na 

koniec 2006 roku, co stanowiło wzrost o 40.582.053 tys. zł, czyli o blisko 40%. Rynek w 

dalszym ciągu był skoncentrowany wokół 4 największych towarzystw (Pioneer Pekao TFI, 

BZ WBK AIB TFI, ING TFI i PKO TFI), które zarządzały ponad 60% aktywów funduszy 

inwestycyjnych (ponad 88,1 mld zł), a ich głównymi produktami są fundusze inwestycyjne 

otwarte. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe wraz z upływem czasu udział największych towarzystw 

systematycznie spada na rzecz małych i średnich towarzystw, które swoje produkty kierują do 

węŜszego grona inwestorów, z reguły bardziej wyedukowanych i dysponujących stosunkowo 

wysokimi aktywami. Na koniec 2007 roku, oprócz wskazanych 4 największych TFI, kolejne 

15 towarzystw funduszy inwestycyjnych przekroczyło próg  1 mld zł zarządzanych aktywów, 

a łączna kwota zarządzanych przez te towarzystwa aktywów wyniosła 50.662.223 tys. zł.  

  

Wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w  

I połowie 2008 roku. 

  

Na koniec I półrocza 2008 roku wartość aktywów zarządzanych przez wszystkie towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych wyniosła 104.199.075 tys. zł., co w porównaniu z analogicznym 

okresem 2007 roku stanowiło spadek o 28,84%, natomiast w odniesieniu do końca 2007 roku 

spadek kształtował się w granicach 26,7%.   
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Tylko w styczniu 2008 roku aktywa zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

zmniejszyły się o 20.750.358 tys. zł. PowyŜszy spadek spowodowany był zarówno 

pogarszającą się koniunkturą na rynkach kapitałowych co skutkowało znacznym spadkiem 

wartości zarządzanych aktywów, jak równieŜ masowym wycofywaniem środków z funduszy 

przez ich klientów. Trwający od końca zeszłego roku spadek aktywów funduszy związany z 

panującą dekoniunkturą, w końcówce I półrocza 2008 roku zaczął wyhamowywać.  
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Przychody i koszty towarzystw w 2007 roku. 

W 2007 roku przychody towarzystw wzrosły o 75%, przy czym głównym czynnikiem 

wpływającym na ten przyrost był wzrost wynagrodzenia za zarządzanie funduszami 

inwestycyjnymi, który moŜna skorelować ze wzrostem wartości aktywów zarządzanych 

funduszy inwestycyjnych. Dynamika przyrostu kosztów ogółem towarzystw w tym okresie 

była nieznacznie niŜsza niŜ dynamika przychodów i wyniosła 70,2%. Wzrost kosztów 

związany przede wszystkim z wzrostem kosztów operacyjnych towarzystw funduszy 
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inwestycyjnych, wydatkami na reklamę, jak równieŜ wyŜszymi opłatami na rzecz 

dystrybutorów, a takŜe kosztami związanymi z rozpoczęciem działalności jakie ponosiły 

nowoutworzone towarzystwa. Wynik finansowy towarzystw w 2007 roku wyniósł 

1.019.829 tys. zł i w stosunku do wyniku za 2006 rok wzrósł o 93,33%.  

  

Przychody i koszty towarzystw w I połowie 2008 roku. 

Na koniec I półrocza 2008 roku przychody towarzystw wyniosły 1.573.525 tys. zł, co w 

porównaniu do analogicznego okresu w 2007 roku stanowiło spadek o 555.385 tys. zł tj. 

26,09%.  

W związku z panującą dekoniunkturą, towarzystwa ograniczyły równieŜ swoje koszty, które 

w I półroczu 2008 roku wyniosły 1.108.426 tys. zł i były o 27,97% niŜsze w stosunku do 

pierwszego półrocza 2007 roku. Ograniczenie kosztów nastąpiło głównie w pozycjach 

związanych z wynagrodzeniami dystrybutorów.  

 

Sytuacja kapitałowa towarzystw w 2007 roku 

Dobre wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych przyczyniły się do 

wzmocnienia ich pozycji kapitałowej. Łączne kapitały własne towarzystw funduszy 

inwestycyjnych na koniec 2007 roku osiągnęły wartość 1.511.648 tys. zł i były wyŜsze od 

poziomu kapitałów własnych towarzystw na koniec 2006 roku o 494.886 tys. zł, czyli o 

blisko 50%. 

  

Sytuacja kapitałowa w I połowie 2008 roku. 

Pomimo znacznego spadku wyników finansowych, sytuacja kapitałowa towarzystw funduszy 

inwestycyjnych na koniec I półrocza 2008 roku praktycznie nie zmieniła się w stosunku do 

analogicznego okresu 2007 roku. Łączne kapitały własne towarzystw funduszy 

inwestycyjnych w analizowanym okresie osiągnęły wartość 1.122.018 tys. zł wobec 

1.101.172 tys. zł na koniec czerwca 2007 roku. Wskazany poziom kapitałów własnych 

uwzględnia juŜ w większości przypadków dywidendy wypłacone akcjonariuszom z zysków 

za 2007 roku. 
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PoniŜej zaprezentowano zestawienie przedstawiające spadek aktywów zarządzanych przez 

towarzystwa w okresie od 31.12.2007 roku do 30.06.2008 roku oraz wpływ powyŜszego 

spadku na przychody towarzystw oraz ich sytuację kapitałową. 
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NaleŜy podkreślić, Ŝe pomimo znacznego spadku aktywów funduszy zarządzanych przez 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czego efektem był równieŜ spadek przychodów 

towarzystw ich sytuacja kapitałowa przedstawiała się stabilnie.  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
CZĘŚĆ I. 
  
  
SYTUACJA FINANSOWA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNY CH W 
2007 ROKU. 
  

Na dzień 31 grudnia 2007 roku funkcjonowały 33 towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, zarządzające łącznie 277 funduszami inwestycyjnymi. W porównaniu, rok 

wcześniej, na dzień 31 grudnia 2006 roku funkcjonowało 26 towarzystw, które zarządzały 

229 funduszami inwestycyjnymi. W 2007 roku udzielono zezwolenia na wykonywanie 

działalności przez następujące towarzystwa: Forum TFI, Opoka TFI, Plejada TFI,  MCI TFI, 

Ipopema TFI, AKJ TFI i Amathus TFI. 

  

ROZDZIAŁ 1. Przychody i koszty towarzystw funduszy inwestycyjnych 

  

W analizie przychodów i kosztów towarzystw funduszy inwestycyjnych bazowano na 

informacjach o przychodach ogółem i kosztach ogółem zawartych w miesięcznych 

sprawozdaniach finansowych towarzystw. Głównym źródłem przychodów towarzystw było 

wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami. Ponadto, w związku z dobrymi wynikami 

osiąganymi przez fundusze w I półroczu 2007 roku, część towarzystw uzyskiwała znaczące 

przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie, które jest uzaleŜnione od wyników 

osiąganych przez zarządzane fundusze (tzw. success fee).  

Głównymi kategoriami kosztów, jakie ponosiły towarzystwa, były wydatki związane z 

wynagrodzeniami dystrybutorów oraz koszty operacyjne związane z bieŜącą działalnością 

towarzystw i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.  

  
W 2007 roku w porównaniu do roku 2006 wartość przychodów ogółem towarzystw wzrosła o 

1.946.433 tys. zł, czyli o ponad 75%.  

PoniŜszy wykres przedstawia, w celach prezentacyjnych, porównanie wielkości przychodów 

ogółem sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych w latach 2006-2007. 
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Źródło: Sprawozdania miesięczne towarzystw 

  

W 2007 roku koszty ogółem wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych w porównaniu 

do roku 2006 wzrosły o 1.341.992 tys. zł, czyli o ponad 70%.  
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Z analizy danych zagregowanych wynika, Ŝe dynamika wzrostu kosztów w 2007 roku była 

niŜsza niŜ dynamika uzyskiwanych przychodów, co naleŜy ocenić jako sytuację bardzo 

pozytywną. 

NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe większość towarzystw funduszy inwestycyjnych panującą w 

2007 roku koniunkturę wykorzystała do poprawienia swojej rentowności i wzmocnienia 

pozycji kapitałowej. 

Zagregowany wskaźnik w 2007 roku, z przyczyn podanych powyŜej, poprawił się o ponad 2 

punkty procentowe i osiągnął poziom 72,07%. Na koniec 2006 roku wskaźnik ten wynosił 

74,43%, co oznacza poprawę w 2007 roku rentowności całego segmentu towarzystw 

funduszy inwestycyjnych.  

Warte podkreślenia jest, Ŝe poprawa nastąpiła pomimo, iŜ w 2007 roku powstało siedem 

nowych towarzystw, ponoszących w pierwszej fazie swojej działalności stosunkowo wysokie 

koszty, które w większości przypadków nie znalazły jeszcze pokrycia w uzyskiwanych 

przychodach.  

  

ROZDZIAŁ 2.   Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych. 
  

W 2007 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych zanotowały w odniesieniu do 

roku 2006 wzrost zysku o 492.325 tys. zł., czyli o 93,33%. 

PoniŜszy wykres przedstawia zagregowane wyniki sektora towarzystw funduszy 

inwestycyjnych w latach 2006-2007. 
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Źródło: Sprawozdania miesięczne towarzystw  

  

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na znaczną poprawę wyników finansowych 

osiągniętych w 2007 roku była dobra koniunktura giełdowa w I półroczu 2007 roku oraz 

napływ nowych klientów co spowodowało znaczny wzrost aktywów funduszy. Efektem tego 

było zwiększenie zysków towarzystw z tytułu wynagrodzenia stałego za zarządzanie 

funduszami oraz z opłat manipulacyjnych związanych ze zbyciem jednostek uczestnictwa i 

certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto, towarzystwa uzyskały równieŜ dodatkowe środki z 

tytułu wynagrodzenia zmiennego związanego z uzyskiwanymi przez fundusz dobrymi 

wynikami zarządzania (success fee). 

 

W ogólnym rozrachunku 27 towarzystw funduszy inwestycyjnych zakończyło rok 

2007 łącznym zyskiem w łącznej kwocie 1.023.215 tys. zł. Łączna strata 6 towarzystw, które 

zakończyły rok wynikiem ujemnym wyniosła 3.386 tys. zł.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe stratę zanotowały głównie nowopowstałe towarzystwa, które były 

dopiero w początkowej fazie działalności. Na tym etapie generowanie strat naleŜy uznać za 

sytuację typową. 
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ROZDZIAŁ 3.   Maj ątek towarzystw funduszy inwestycyjnych. 
  

Dobre wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2007 roku wpłynęły 

równieŜ na poprawę ich sytuacji majątkowej. W sprawozdaniach miesięcznych za grudzień 

2007 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych wykazały wzrost łącznej wartości aktywów 

własnych w stosunku do 2006 roku o 713.242 tys. zł, czyli o 47,9%. 
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ROZDZIAŁ 4.  Kapitały własne towarzystw funduszy inwestycyjnych 
  

Spółka akcyjna ubiegająca się o zezwolenie na wykonywanie działalności określonej 

w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 

146, poz. 1546, zm. z 2005 r. Nr 83, poz. 719; Nr 183 poz. 1537 i poz. 1538; Nr 184, poz. 

1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) (Ustawa)1[2] musi dysponować kapitałem 

                                                 
1[2] Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym 

pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie 

zbiorczym portfelem papierów wartościowych. 
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początkowym w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 125.000 euro przy 

zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

poprzedzający dzień złoŜenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 2 Ustawy2[3]. Przez 

kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego, w wielkości, w jakiej został 

wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a takŜe zysku 

netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta 

sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z 

lat ubiegłych. JeŜeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 

Ustawy3[4], kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wysokości wyraŜonej w złotych 

równowartości 730.000 euro (na dzień poprzedzający dzień złoŜenia wniosków, o których 

mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy4[5]). Kapitał początkowy winien być zwiększony równieŜ 

wtedy, gdy towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2 

Ustawy5[6] – do wysokości wyraŜonej w złotych równowartości 175.000 euro na dzień 

poprzedzający dzień złoŜenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy, o ile 

towarzystwo nie wykonuje działalności określonej w art. 45 ust. 2 pkt 1 Ustawy. Od chwili, 

gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli 

papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy wyraŜoną w złotych 

równowartość 250.000.000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek 

niezwłocznie zwiększyć poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% 

róŜnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą 

stanowiącą równowartość w złotych 250.000.000 euro. Towarzystwo nie ma obowiązku 

zwiększania tego kapitału, jeŜeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty 

dodatkowej przekroczy wyraŜoną w złotych równowartość 10.000.000 euro. Jednocześnie 

towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niŜszym niŜ 

25% róŜnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów 

dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach 

przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1 Ustawy, a jeŜeli towarzystwo nie 

prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niŜ rok – na poziomie nie niŜszym niŜ 25% 

                                                 
2[3] Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1, wraz z wnioskiem 

o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego. 
3[4] Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. 
4[5] Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 moŜe jednocześnie 

złoŜyć wnioski o udzielenie zezwoleń na wykonywanie działalności, o których mowa w art. 45 ust. 2 Ustawy. 
5[6] Doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. 
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róŜnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji 

określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, załączanej do wniosku o udzielenie 

zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.  

Na koniec 2007 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych posiadały kapitały własne 

o łącznej wartości 1.511.648 tys. zł, podczas gdy na koniec 2006 roku wartość ta wyniosła 

1.016.762 tys. zł. W porównaniu do roku 2006 globalna wartość kapitałów własnych 

towarzystw wzrosła zatem o 494.886 tys. zł. 

Na koniec 2007 roku, wszystkie spośród 33 towarzystw funduszy inwestycyjnych spełniały 

minimalne wymogi kapitałowe. 

 

ROZDZIAŁ 5. Analiza rentowno ści, zadłuŜenia i sytuacji kapitałowej towarzystw 

funduszy inwestycyjnych.  

  

W celu prawidłowej oceny sytuacji finansowej towarzystw, na podstawie przekazywanych 

danych dokonano analizy głównych wskaźników finansowych towarzystw funduszy 

inwestycyjnych. Wskaźniki obliczono na podstawie danych zaczerpniętych z miesięcznych 

sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Oceniając towarzystwo na 

podstawie wskaźników naleŜy pamiętać, Ŝe wyliczane są one w oparciu o dane historyczne. 

Ponadto, przy wyliczeniach poszczególnych wskaźników przyjęto następujące uproszczenie. 

W związku z faktem, Ŝe większość przychodów ogółem towarzystw funduszy inwestycyjnych 

stanowią przychody z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, 

natomiast pozostałe części składowe przychodów ogółem (w szczególności przychody 

finansowe) mają niewielki w nich udział, przy obliczeniach wskaźników, wymagających 

zastosowania przychodów z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie, wykorzystano przychody 

ogółem, uznając, Ŝe margines odchylenia jaki będzie miał miejsce z tego tytułu jest nieistotny. 

Dla potrzeb niniejszej analizy wykorzystano wybrane wskaźniki, które zaprezentowano 

poniŜej.  

  

5.1 Analiza rentowności 
  

Rentowność jest definiowana jako zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków. Oceny 

tej dokonano w trzech podstawowych płaszczyznach:  

• rentowność kapitałów własnych (ROE – return on equity)  
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• rentowność aktywów (ROA – return on assets)  

• rentowność sprzedaŜy  (ROS – return on sales)  

  
  
 ROE = (zysk netto / kapitał własny ogółem) x 100 

 

W 2007 roku zagregowana rentowność kapitału własnego dla całego sektora towarzystw 

funduszy inwestycyjnych wyniosła 67,46% i była wyŜsza aniŜeli na koniec 2006 roku, kiedy 

to kształtowała się dla całej branŜy na poziomie 51,88%.  

 Średnia wartość wskaźnika wyniosła na koniec 2007 roku 34,69% wobec średniej 18,36% na 

koniec 2006 roku. Większość towarzystw w 2007 roku poprawiła wartość wskaźnika co 

oznacza, Ŝe poprawiły się perspektywy rozwojowe towarzystw.   

 
 

ROA = (zysk netto6[9] / aktywa ogółem) x 100% 

  

W 2007 roku zagregowana rentowność aktywów dla całego sektora towarzystw funduszy 

inwestycyjnych wyniosła 46,32% i była wyŜsza aniŜeli na koniec 2006 roku, kiedy to 

kształtowała się dla całej branŜy na poziomie 35,44%. 

Systematycznie zwiększająca się rentowność aktywów całego sektora towarzystw funduszy 

inwestycyjnych pokazuje coraz efektywniejsze ich wykorzystanie w skali całej branŜy, jakie 

miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat.  

Średnia wartość wskaźnika dla sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła w 

2007 roku 24,35% wobec poziomu 14,52% zanotowanego na koniec 2006 roku. Dla 

porównaniu średnia wartość ROA uzyskana przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne 

wyniosła w 2007 roku 22,01%7[10]. 

 Podobnie jak w poprzednim przypadku, równieŜ wartości wskaźnika ROA dla większości 

towarzystw uległy w 2007 roku poprawie. 

  
 
   

                                                 
6[9] Na potrzeby niniejszego opracowania zysk netto został zastąpiony wartością wyniku finansowego. 
7[10] Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2007 roku str. 22 -
http://www.knf.gov.pl/Images/Rynek_PTE_2007_tcm20-8301.pdf 
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 ROS = (zysk brutto8[11]/przychody ze sprzedaŜy) x 100% 

  
Na koniec 2007 roku zagregowana stopa rentowności sprzedaŜy dla całego sektora 

towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosła 22,58% i była wyŜsza aniŜeli w 2006 roku, 

kiedy to kształtowała się na poziomie 20,53%. 

Wzrastająca w kolejnych latach rentowność sprzedaŜy brutto wszystkich towarzystw 

funduszy inwestycyjnych daje pozytywny obraz efektywności osiąganych dochodów w 

przedmiotowym sektorze. 

Mediana ww. wskaźnika dla populacji towarzystw funduszy inwestycyjnych osiągnęła w 

2007 roku poziom 24,28% wobec wartości 14,80% osiągniętej w 2006 roku. W powyŜszym 

zestawieniu jako miarę, która lepiej odzwierciedla wyniki osiągane przez cały sektor 

towarzystw funduszy inwestycyjnych zastosowano medianę, która przedstawia wynik 

mieszczący się dokładnie w środku danej populacji. Dzięki temu wyeliminowano 

zniekształcenia w postaci pojawiających się skrajnych wyników, co w przypadku 

zastosowania innej miary np. średniej, mogłoby w znaczący sposób zniekształcić otrzymane 

wyniki.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
8[11] Na potrzeby niniejszego opracowania zysk brutto został zastąpiony wartością wyniku finansowego. 
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CZĘŚĆ II. 
  
  
SYTUACJA FINANSOWA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNY CH W I 
POŁOWIE 2008 ROKU. 
  

PoniŜsza część raportu ma na celu zaprezentowanie sytuacji finansowej towarzystw 

funduszy inwestycyjnych na tle zmieniającej się koniunktury oraz analizę wyników 

uzyskiwanych przez poszczególne towarzystwa w kontekście odmiennych cyklów 

koniunktury. Do porównania wyników towarzystw za I półrocze 2008 roku wybrano 

analogiczny okres roku poprzedniego. 

Pierwsze półrocze 2007 roku charakteryzowało się szczytowym okresem koniunktury na 

rynkach kapitałowych. Odwrócenie trendu zapoczątkowane w III kwartale ubiegłego roku, 

skutkowało znacznym spadkiem aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych, co w połączeniu z wycofywaniem środków przez klientów funduszy w 

znaczący sposób wpłynęło na wyniki uzyskiwane przez poszczególne towarzystwa. 

Według stanu na 30 czerwca 2008 roku funkcjonowało 38 towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, które łącznie zarządzały 279 funduszami inwestycyjnymi9[12]. W pierwszej 

połowie 2008 roku wydano zezwolenie na wykonywanie działalności następującym 

towarzystwom funduszy inwestycyjnych: Quercus TFI, Best TFI, TFI Agro, GO TFI oraz 

Spatium TFI. 

  

ROZDZIAŁ 1. Przychody i koszty towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

  
W analizie bazowano na danych zawartych w sprawozdaniach miesięcznych 

towarzystw na koniec czerwca 2007 roku i koniec czerwca 2008 roku. Przychody towarzystw 

w I półroczu 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku spadły o 555.385 tys. 

zł. Towarzystwa zredukowały równieŜ koszty, które w I półroczu 2008 roku były niŜsze o 

430.616 tys. zł w porównaniu do I półrocza 2007 roku. Zagregowany dla całego sektora 

towarzystw funduszy inwestycyjnych wskaźnik stosunku kosztów do przychodów na koniec 

czerwca 2008 roku wyniósł 72,29%, podczas gdy na koniec czerwca 2007 roku wynosił 

70,44%. W większości przypadków spadek kosztów towarzystw był proporcjonalny do 

spadku ich przychodów.  

   

                                                 
9[12] Fundusze zarejestrowane w rejestrze funduszy inwestycyjnych. 
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ROZDZIAŁ 2.   Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych 
  
  
 W pierwszej połowie 2008 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych osiągnęły 

łączny zysk w wysokości 375.239 tys. zł, natomiast w pierwszej połowie 2007 roku łączny 

zysk towarzystw wyniósł 479.210 tys. zł. Zysk za pierwsze półrocze był zatem niŜszy o 

103.971 tys. zł, czyli o ponad 21%. 

Warte podkreślenia jest poprawienie wyników w roku bieŜącym w stosunku do I półrocza 

2007 roku przez 6 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Towarzystwa te pomimo 

niesprzyjającej koniunktury potrafiły poprawić swój wynik finansowy.  

Średni wynik finansowy osiągnięty w sektorze towarzystw na koniec I półrocza br. wynosił 

9.875 tys. zł, podczas gdy na koniec czerwca 2006 roku średni wynik wyniósł 16.524 tys. zł. 

 
  

ROZDZIAŁ 3.   Maj ątek towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

  
Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych na koniec I półrocza 2008 roku 

wyniosły 1.989.126 tys. zł. Na koniec analogicznego okresu roku poprzedniego aktywa 

towarzystw funduszy inwestycyjnych wynosiły 2.395.608 tys. zł. W porównaniu do pierwszej 

połowy 2007 roku, wartość aktywów towarzystw spadła o 406.482 tys. zł, czyli o blisko 17%.  
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NaleŜy podkreślić, Ŝe w badanych okresach powstawały nowe towarzystwa, których aktywa 

zostały ujęte w powyŜszym zestawieniu. JednakŜe wysokość aktywów nowoutworzonych 

towarzystw miała znikomą wartość w globalnej wartości aktywów całego sektora towarzystw 

funduszy inwestycyjnych i nie wpłynęła w sposób znaczący na zagregowaną wartość 

aktywów towarzystw. 

  

ROZDZIAŁ 4.  Kapitały własne towarzystw funduszy inwestycyjnych. 

  

Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku towarzystwa funduszy inwestycyjnych 

posiadały kapitały własne o łącznej wartości 1.122.018 tys. zł., podczas gdy na koniec 

pierwszego półrocza 2007 roku kapitały własne wyniosły 1.101.172 tys. zł.  

Średnia wartość wskaźnika pokrycia minimalnego ustawowego progu kapitału 

własnego wyniosła na koniec I półrocza 2008 roku 4,73, podczas gdy na koniec czerwca 2007 

roku wskaźnik ten wynosił 6,47.  

Większość towarzystw zanotowała spadek kapitałów własnych, co znalazło odzwierciedlenie 

w spadku średniej wartości przedmiotowego wskaźnika. Związane jest to zarówno ze 

wzrostem wymogów kapitałowych w stosunku do towarzystw, które mają obowiązek 

wyliczania minimalnego kapitału własnego w oparciu o art. 50 ust. 1 Ustawy, jak równieŜ 

wypłatami dywidend na rzecz akcjonariuszy, co spowodowało spadek kapitałów własnych 

towarzystw funduszy inwestycyjnych.  

 

  

ROZDZIAŁ 5. Analiza sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w I 

półroczu 2008 roku. 

  

W celu porównania wyników zarządzania w poszczególnych podmiotach, sporządzono 

analizę porównującą podstawowe wskaźniki dotyczące efektywność wykorzystania kapitału i 

rentowności sprzedaŜy na tle wyników osiąganych w odmiennych cyklach koniunktury. 

 Mediana wskaźnika rentowności sprzedaŜy dla towarzystw funduszy inwestycyjnych 

wyniosła na koniec czerwca 2008 roku 15,58%. W analogicznym okresie roku poprzedniego 

mediana ww. wskaźnika wynosiła 22,59%. 

Większość towarzystw uzyskuje rentowność sprzedaŜy na stosunkowo wysokim poziomie. 

Ujemna rentowność dotyczy w większości przypadków nowopowstałych towarzystw i jest 

sytuacją naturalną dla podmiotów w początkowej fazie rozwoju.  
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Pomimo kiepskiej koniunktury w pierwszej połowie 2008 roku, kilka towarzystw poprawiło 

swoją rentowność sprzedaŜy. 

Mediana wskaźnika rentowności kapitałów dla całego sektora towarzystw funduszy 

inwestycyjnych sprzedaŜy wyniosła na koniec czerwca 2008 roku 10,96. W analogicznym 

okresie roku poprzedniego wskaźnik ten wynosił 25,95%. 

Spadek zanotował równieŜ wskaźnik rentowności aktywów towarzystw. Mediana ww. 

wskaźnika wyniosła na koniec pierwszego półrocza br. 9,41 wobec wartości 20,31 na koniec 

czerwca 2007 roku. 

 
 
PODSUMOWANIE 
  
  
Rok 2007 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju sektora funduszy inwestycyjnych oraz 

zarządzających nimi towarzystw. Rosnąca liczba funduszy oraz dobra koniunktura na rynkach 

kapitałowych w I półroczu 2007 roku,  a takŜe napływ środków od klientów spowodowały, Ŝe 

wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych osiągnęła w 

październiku 2007 roku rekordowy poziom 149.905.174 tys. zł. PowyŜsze czynniki wpłynęły 

na rekordowe wyniki finansowe towarzystw zarządzających funduszami oraz wzmocnienie 

pozycji kapitałowej tych podmiotów.  

Zmiana koniunktury na rynkach finansowych zapoczątkowana kryzysem na rynku 

amerykańskich kredytów hipotecznych spowodowała, Ŝe od października 2007 roku 

obserwujemy gwałtowny spadek wielkości aktywów funduszy, którymi zarządzają 

towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Od rekordowego poziomu z października 2007 roku 

do końca czerwca 2008 roku aktywa zarządzane przez towarzystwa zmniejszyły się o ponad 

45 mld zł.  

Pomimo tego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak przedstawiono w niniejszym 

opracowaniu, uzyskały w pierwszym półroczu 2008 roku stosunkowo dobre wyniki 

finansowe. Spadek przychodów z tytułu wynagrodzenia stałego za zarządzanie, które 

naliczane jest w oparciu o wielkość aktywów funduszu, towarzystwa zrekompensowały 

większymi przychodami z tytułu opłat manipulacyjnych oraz redukcją kosztów. 

Pozytywnie naleŜy równieŜ ocenić zachowanie towarzystw w kontekście gwałtownego 

wycofywania środków przez klientów funduszy. śadne z towarzystw nie zdecydowało się na 

skorzystanie z zapisów art. 89 ust. 4 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, który to daje 

moŜliwość towarzystwu zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa, jeŜeli w okresie 
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ostatnich 2 tygodni suma wartości jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia 

zaŜądano, stanowi kwotę 10% wartości aktywów funduszu. 

Pomimo pogorszenia się koniunktury do Komisji Nadzoru Finansowego w pierwszym 

półroczu 2008 roku wpływały wnioski dotyczące utworzenia nowych towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, co moŜna zinterpretować jako przejaw zaufania akcjonariuszy tych 

podmiotów co do dalszych perspektyw rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. 
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SUPLEMENT (SYTUACJA BIE śĄCA) 
  
  
 Na dzień 16 października 2008 roku na rynku funkcjonowało 38 towarzystw, które łącznie 

zarządzały 349 funduszami inwestycyjnymi, w tym : 

- -         109 funduszami inwestycyjnymi otwartymi, 

- -         38 specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, 

- -         202 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. 

  

W KNF aktualnie złoŜonych jest kolejne 17 wniosków nowych podmiotów, o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności jako TFI oraz na utworzenie i zarządzanie 

funduszami inwestycyjnymi. Z analizy przedmiotowych wniosków, moŜna zaobserwować 

podtrzymanie tendencji do tworzenia funduszy typu zamkniętego, kierowanych do klientów 

indywidualnych dysponujących wysokimi aktywami oraz klientów instytucjonalnych. 

 PoniŜej zaprezentowano zestawienie przedstawiające średnią wartość wskaźnika pokrycia 

kapitału dla sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych, w kolejnych miesiącach bieŜącego 

roku. 
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Średnia wartość wskaźnika w poszczególnych miesiącach kształtuje się na zbliŜonym 

poziomie. Po spadku w maju i czerwcu, spowodowanym wypłatami dywidend na rzecz 

akcjonariuszy TFI, w kolejnych miesiącach, dzięki dodatnim wynikom finansowym 

uzyskiwanym przez towarzystwa, nastąpił wzrost wartości ww. wskaźnika.  

  

Pomimo panującej od początku roku dekoniunktury na rynkach kapitałowych, czego 

skutkiem są spadające aktywa funduszy inwestycyjnych, średnie wyniki finansowe 

towarzystw osiągane w 2008 roku pozostały na poziomie zbliŜonym do wyników z roku 

2007.  

  

PoniŜej zaprezentowano zestawienie przedstawiające wyniki osiągane przez sektor TFI w 

poszczególnych miesiącach br. 
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Po wysokich zyskach zanotowanych przez towarzystwa w styczniu, będących efektem 

pobierania opłat za odkupienia jednostek, w związku z masowym wycofywaniem środków 

przez klientów funduszy inwestycyjnych otwartych, w kolejnych miesiącach zanotowano 



 24 

stopniowe obniŜanie wyników towarzystw. Wyjątkiem jest tu wzrost zysku zanotowany w 

marcu br., na który wpływ miała kolejna, mniejsza, fala wycofywania środków z funduszy, a 

takŜe wynagrodzenie stałe, które zostało pobrane od funduszy naliczających je w cyklach 

kwartalnych. 




