List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. do Uczestników
SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
AGRO KAPITAŁ NA ROZWÓJ
Warszawa, dnia 27 marca 2020 roku
Niniejszym przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2019 r., sporządzone dla Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
AGRO Kapitał na Rozwój (dalej: „Fundusz”), zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „Towarzystwo”).
W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat,
struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono
raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku
depozytariusza.
W ubiegłym roku Fundusz przebudowywał swój portfel inwestycyjny dokonując sprzedaży części
aktywów na których osiągnął zakładaną stopę zwrotu oraz dokonując nabycia nowych aktywów
do portfela. Największą część portfela inwestycyjnego Funduszu na koniec roku stanowiły akcje
(66,01 proc.). Niecałe 33 proc. składu portfela stanowiły dłużne papiery wartościowe. Ponad 84
proc. udziału w dłużnych papierach wartościowych miały obligacje i bankowe papiery
wartościowe wyemitowane przez banki spółdzielcze. Depozyty bankowe stanowiły 0,39 proc.
lokat Funduszu, pozostałe aktywa Funduszu stanowiły wierzytelności (1,04 proc.).
W 2019 roku Fundusz osiągnął ujemną stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa w wysokości
6,51 proc. Największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy Funduszu miało przeszacowanie
aktywów Funduszu do wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2019 roku.
W minionym roku zarząd Towarzystwa zarządzającego Funduszem koncentrował swoje działania
na dalszym zacieśnieniu współpracy z bankami spółdzielczymi. Fundusz w ramach działalności
inwestycyjnej angażował się we wspólne projekty inwestycyjne z bankami spółdzielczymi. Zarząd
podejmował również działania zmierzające do tego, aby kolejne banki spółdzielcze angażowały
swój kapitał w jednostki uczestnictwa Funduszu. Aktywa Funduszu z tytułu zbycia nowych
jednostek uczestnictwa w 2019 roku zwiększyły się o prawie 0,64 procent.
Przekazując niniejsze sprawozdanie finansowe chcielibyśmy jednocześnie podziękować Państwu
za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, powierzając swoje pieniądze do inwestowania.
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