
   

 

Warszawa, dnia 27 września 2021 r. 

 

 

Uczestnicy GROM Windykacji 

Niestandaryzowanego 

Sekurytyzacyjnego 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na liczne zapytania Uczestników związane z komunikatem White Berg 

TFI S.A. z dnia 17 sierpnia 2021 r., mBank S.A. jako depozytariusz GROM Windykacji 

Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

(zwanego dalej „Funduszem”) informuje, co następuje. 

 

I. Wykup certyfikatów inwestycyjnych 

 

Depozytariusz informuje, że w dniu 27 września 2021 r. zrealizował przelewy do 

Uczestników Funduszu kwot z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w 

ramach przeprowadzonego przez Fundusz wykupu. 

 

Jednocześnie Depozytariusz wskazuje i podkreśla, że realizacja przelewów dla 

Uczestników Funduszu nie stanowi żadnej formy weryfikacji wyceny Funduszu, 

która w dalszym ciągu trwa i do jej zakończenia wymagane jest przekazanie 

przez Towarzystwo szeregu informacji i dokumentów.  

 

W dalszym ciągu pozostają aktualne do wyjaśnienia zdarzenia mające wpływ na wycenę 

Funduszu, a które były Uczestnikom Funduszu prezentowane przez Towarzystwo w trakcie 

Zgromadzenia Inwestorów w grudniu 2020 r. oraz w stanowisku Towarzystwa z 17 sierpnia 

2021 r. (zobowiązania Funduszu względem Kancelarii Prawnej Mariusz Brysik sp.k., 

zobowiązania Funduszu względem funduszu easyDebt NSFIZ, brak realizacji przez Fundusz 

zobowiązań wobec kontrahentów i subiektywne prezentowanie informacji na temat 

poziomu środków pieniężnych w Funduszu, należności Funduszu względem Neum Pretium 

Sp. z o.o., w tym zaległości płatności ze strony Neum Pretium Sp. z o.o.). 

 



   

 

II. Przywrócenie sprawozdawczości Funduszu 

 

Wykonując obowiązek wskazany w art. 72 ust. 1 pkt 7) Ustawy depozytariusz wykonuje 

czynności weryfikacyjne nakierowane na zapewnienie, aby wartość aktywów netto 

Funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny Funduszu 

była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego. 

 

Wartość aktywów netto funduszu stanowi różnicę pomiędzy wartością aktywów Funduszu, 

a wartością jego zobowiązań. Dla prawidłowego ustalenia wartości aktywów netto 

Funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny 

Funduszu konieczna jest nie tylko prawidłowa wycena lokat Funduszu, a więc portfeli 

wierzytelności, ale także prawidłowa klasyfikacja i odpowiednie uwzględnienie kosztów 

Funduszu. 

 

Sposób, w jaki depozytariusz wykonuje obowiązek zapewnienia, aby wartość aktywów 

netto Funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny 

Funduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem precyzuje dodatkowo 

stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2019 r., gdzie zostało wskazane, 

że „na ostateczną wartość aktywów netto wpływa nie tylko sam rezultat odejmowania 

wartości zobowiązań od wartości aktywów funduszu, ale również prawidłowość 

stosowanych modeli i metod służących ustaleniu wartości aktywów i wartości zobowiązań 

funduszu, obejmująca nie tylko ich formalną dopuszczalność wynikającą z obowiązujących 

przepisów prawa, ale również wybór najodpowiedniejszych modeli i metod wyceny 

aktywów funduszu, dostosowanych do specyfiki poszczególnych składników aktywów 

funduszu.” 

 

Jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego, obowiązek uzgodnienia z depozytariuszem 

modeli i metod wyceny składników lokat funduszu wynika wprost z treści § 30 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1859). 

Depozytariusze powinni na równi z towarzystwem i funduszem uczestniczyć w procesie 

uzgodnienia najbardziej odpowiednich metod i modeli wyceny aktywów funduszu, mając 

na względzie, że nadrzędną zasadą w procesie wyceny aktywów funduszu jest ustalenie 

ich wartości godziwej. 

 

Komisja podkreśliła przy tym, że „o ile zapewnienie zgodnego z prawem i statutem 

ustalenia wartości aktywów netto, nie obejmuje swoim zakresem samodzielnego 



   

 

przeprowadzenia wyceny przez depozytariusza, który to obowiązek spoczywa na funduszu, 

to jednak obowiązkiem depozytariusza, w odniesieniu do wyceny dokonanej przez fundusz, 

jest podjęcie wszelkich czynności weryfikacyjnych mających na celu racjonalne 

upewnienie się, że przeprowadzona przez fundusz wycena jest poprawna.” 

 

Depozytariusz respektuje powyższe stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, 

przeprowadzając nie tylko weryfikację rachunkową dostarczonych przez towarzystwo 

zarządzające Funduszem wycen, ale również sprawdzając: 

a) czy Fundusz wycenił portfele zgodnie z metodologią uzgodnioną z depozytariuszem, 

b) czy wycena portfeli prowadzi do ustalenia ich wartości godziwej w oparciu o 

zweryfikowane źródła danych, 

c) czy faktury obciążające Fundusz zostały wystawione za rzeczywiście wykonane 

usługi na rzecz Funduszu, 

d) czy usługi wskazane na fakturach mieszczą się w zakresie dopuszczalnych kosztów 

Funduszu, 

e) czy Fundusz otrzymał przepływy w umowy subpartycypacji, za które zapłacił, 

f) czy w okresie objętym sprawdzeniem nie nastąpiły nieuzasadnione rozliczenia z 

kontrahentami Funduszu lub towarzystwem. 

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wycenach depozytariusz nie tylko zawiadomi 

o tym fakcie towarzystwo zarządzające Funduszem, licząc na podjęcie stosownych działań 

w interesie uczestników Funduszu, ale również przekaże te informacje właściwym władzom 

publicznym, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. 

*** 

Niezależnie od powyższego depozytariusz informuje, że przekazane przez towarzystwo 

zarządzające Funduszem wyceny aktywów nie uwzględniały faktu otrzymania przez 

Fundusz oferty (czy ofert) nabycia portfeli wierzytelności przez podmiot trzeci. Informację 

o takich ofertach depozytariusz powziął z komunikatu towarzystwa zarządzającego 

Funduszem z dnia 17.08.2021 r., przekazanego mu przez Uczestnika Funduszu. 

Okoliczność ta – jako mająca bezpośredni wpływ na wartość aktywów Funduszu – będzie 

podlegała wyjaśnieniom z towarzystwem zarządzającym Funduszem. 

 

Z uwagi na fakt, że depozytariusz otrzymał komplet wycen Funduszu od towarzystwa w 

dniu 29.07.2021, a także z uwagi na konieczność wyjaśnienia z towarzystwem 

zarządzającym Funduszem kwestii podniesionych przez to towarzystwo w komunikacie do 

uczestników, zakończenie prac weryfikacyjnych nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe.  

 



   

 

III. Współpraca depozytariusza z Prokuraturą 

 

Depozytariusz informuje, że przekazał Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadzącej 

postępowanie dotyczące Funduszu komplet dokumentów dotyczących Funduszu, o które 

został poproszony. Depozytariusz poinformował również Prokuraturę o gotowości 

aktywnego włączenia się do postępowania, w tym w szczególności przekazania kolejnych 

danych i dokumentów pozwalających na kompleksowe ustalenie istotnych dla 

postępowania faktów. W ocenie depozytariusza współpraca z Prokuraturą w wyjaśnianiu 

potencjalnych nieprawidłowości w działaniu Funduszu jest działaniem w interesie 

Uczestników Funduszu. 

 

Depozytariusz wyraża nadzieję, że współpraca depozytariusza z Prokuraturą umożliwi 

wyjaśnienie podnoszonych przez uczestników kwestii związanych z wynagrodzeniem 

zmiennym pobranym 29 czerwca 2016 r. przez ALTUS TFI S.A. 

 

IV. Kontrola przeprowadzana przez depozytariusza 

 

Depozytariusz jest w trakcie kontroli w Funduszu. Kontrola obejmuje weryfikację zgodności 

działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych 

i ze statutem Funduszu oraz weryfikację zgodności działania Funduszu z należytym 

uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu. 

 

Kontrola jest przeprowadzana przy uwzględnieniu zasady minimalizacji uciążliwości 

kontroli dla kontrolowanego. 

 

Po zakończeniu kontroli depozytariusz sporządzi protokół, który zostanie również 

przekazany Komisji Nadzoru Finansowego.  

 

Depozytariusz wyraża oczekiwanie, że informacje pozyskane w czasie kontroli Funduszu 

pozwolą mu na podjęcie decyzji, czy złoży oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym 

danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów 

zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz 

pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniach finansowych Funduszu. 

Dotychczas wydanie takiego oświadczenia nie było możliwe z uwagi na brak przekazania 

przez towarzystwo zarządzające Funduszem wymaganych przez depozytariusza 

oświadczeń dotyczących stanu faktycznego. 

  



   

 

 

V. Wycena pakietów wierzytelności 

 

Pakiety wierzytelności posiadane przez Fundusz powinny być wyceniane do wartości 

godziwej.  

 

W przypadku tego typu wyceny, powszechnie stosowana na rynku metodyka zakłada 

szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych (wpływów z odzysków windykacyjnych 

pomniejszonych o bezpośrednie koszty windykacji) i dyskontowanie ich bieżącą rynkową 

stopą procentową (przyjmowaną typowo jako bieżąca stopa wolna od ryzyka skorygowana 

o marżę ryzyka kredytowego z dnia nabycia pakietu). 

 

Co istotne, wycena do wartości godziwej zakłada konieczność przyjęcia perspektywy 

uczestnika rynku. Oznacza to, iż szacowanie wpływów oraz kosztów powinno kształtować 

się w taki sposób, w jaki swoje prognozy w tym zakresie zrobiłby uczestnik rynku na 

podstawie posiadanych danych na temat pakietu (zakładając, iż posiada wszystkie 

niezbędne dane do jego wyceny). To z kolei prowadzi do zasady, iż w wycenie nie powinno 

brać się pod uwagę czynników specyficznych dla danej jednostki, a niepowtarzalnych w 

przypadku np. przejęcia zarządzania pakietem przez innego uczestnika rynku. 

 

Szczegółowo mówi o tym Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 

Wyceny do wartości godziwej, definiujący w akapicie 9 wartość godziwą jako „cenę, którą 

otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie 

zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami 

rynku na dzień wyceny”. 

 

I dalej w akapicie 11: „Ustalenie wartości godziwej odnosi się do konkretnego składnika 

aktywów lub zobowiązania. Zatem przy ustalaniu wartości godziwej jednostka uwzględnia 

cechy składnika aktywów lub zobowiązania, jeżeli uczestnicy rynku uwzględniliby takie 

cechy przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania na dzień wyceny”. 

 

Oraz w akapicie 15: „Ustalenie wartości godziwej opiera się na założeniu, że składnik 

aktywów lub zobowiązanie podlega wymianie w ramach przeprowadzonej na zwykłych 

warunkach transakcji sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania 

między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych”. 

 



   

 

I w końcu w akapicie 22: „Jednostka ustala wartość godziwą składnika aktywów lub 

zobowiązania na podstawie założeń, które przyjęliby uczestnicy rynku w celu ustalenia ceny 

składnika aktywów lub zobowiązania, przyjmując założenie, że uczestnicy rynku 

działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym”. 

 

W praktyce oznacza to na przykład, iż jeżeli z danego pakietu wnoszone serwiserowi opłaty 

są na poziomie wyższym niż rynkowe, to do wyceny tego pakietu powinno się przyjąć 

rynkowy poziom tych opłat (ze względu na fakt, iż (1) racjonalnie postępujący zarządzający 

funduszem powinien zmienić serwisera lub renegocjować umowę z nim doprowadzając jego 

stawki do stawek rynkowych oraz (2) ewentualny kupujący dany pakiet nie tolerowałby 

takich zawyżonych opłat. Tego typu opłaty mogą więc występować realnie tylko w 

przypadku powiązań między uczestnikiem funduszu, serwiserem i/lub towarzystwem). 

 

Wszelkie kwoty wykraczające ponad ten rynkowy poziom są kwotami niezwiązanymi z 

wyceną pakietów, ponoszonymi niejako przez cały fundusz i de facto wydawanymi 

niezgodnie z interesem  uczestników tego funduszu (gdyż nie mają oni interesu w płaceniu 

stawek wyższych niż rynkowe serwiserowi)1.  

 

Zapewnienie rynkowości stawek w wycenie jest zadaniem towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych zarządzającego funduszem, który dokonuje wyboru zewnętrznego 

podmiotu wyceniającego, a następnie akceptuje przedłożone przez ten podmiot wyceny. 

Zewnętrzny podmiot wyceniający uwzględnia w wycenach rynkowy poziom stawek na 

podstawie analiz przekrojowych dotyczących szeregu umów serwisowych dotyczących 

szeregu pakietów. 

 

Wydatki dokonane wbrew interesowi uczestnika funduszu nie powinny z kolei być 

traktowane jako koszty funduszu, ale jako kwoty pobrane nienależnie. W szczególności, 

jeżeli pobranie tych kwot wynikało jedynie z posiadania takiej możliwości dzięki 

sprawowaniu kontroli nad funduszem przez tę samą jednostkę, która była właścicielem 

spółki będącej jego serwiserem (lub kancelarią prawną). Takie wydatki powinny być 

traktowane jako należność funduszu od serwisera lub zarządzającego, który pozwolił na 

ponoszenie przez fundusz takich kosztów.  

 

 
1 Częstym argumentem podnoszonym w takich sytuacjach jest, iż te wyższe stawki wynikają  
z ponadprzeciętnych zdolności serwisera do generowania odzysków. Ten argument jest całkowicie nietrafiony w 
kontekście wyceny do wartości godziwej. Mówiąc o stawkach rynkowych – automatycznie uwzględnia się stawki 
serwisera najodpowiedniejszego do windykacji tego typu pakietu, gdyż takie byłoby oczekiwanie uczestnika rynku. 
Odpowiednio - jeżeli wynagrodzenie serwisera jest wyrażone procentowo w relacji do odzysków – to z kolei jego 
ponadprzeciętna efektywność jest automatycznie odzwierciedlona w wyższym wynagrodzeniu. 



   

 

VI. Wynagrodzenie depozytariusza  

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości mogących powstać na skutek analizy zaprezentowanych w 

komunikacie towarzystwa zarządzającego Funduszem z dnia 17.08.2021 r. danych o 

kosztach ponoszonych przez Fundusz depozytariusz informuje, że ponoszony przez 

Fundusz miesięczny koszt depozytariusza wynosi 10.000 zł netto + 23%VAT. 

 

VII. Roszczenia easyDebt do Funduszu 

 

Depozytariusz realizując obowiązek ustawowy wskazany w art. 72 ust. 1 pkt 6) Ustawy 

monitoruje stan rozliczenia easyDebt z Funduszem dotyczący transakcji z 2016 r. W 

szczególności, wobec powzięcia przez depozytariusza wiedzy o ponownym wezwaniu 

Funduszu do zapłaty, depozytariusz zwróci się do towarzystwa o przedstawienie stanowiska 

w tej sprawie. 

 

Depozytariusz wyraża oczekiwanie, że spór pomiędzy funduszami zostanie rozwiązany 

możliwie szybko, gdyż wpływa on na możliwość potwierdzenia wycen Funduszu i wypłaty 

uczestnikom środków z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w ramach 

przeprowadzonego przez Fundusz wykupu. Oczekiwanie podjęcia przez towarzystwo 

zarządzające Funduszem działań jest o tyle uzasadnione, że White Berg TFI S.A. jest 

obecnie organem zarządzającym zarówno GROM Windykacji NSFIZ, jak i easyDebt NSFIZ. 

 

VIII. Portfele wierzytelności należące do Funduszu 

 

Fundusz jest właścicielem siedmiu portfeli wierzytelności oraz stroną jednej umowy o 

subpartycypację. 

Portfele zostały nabyte za cenę w łącznej wysokości  65.021.880,67 zł. 

Zgodnie z wyceną przekazaną przez Towarzystwo zarządzające funduszem na dzień 

12.07.2021 r. wartość godziwa (rynkowa) portfeli wynosiła 12 848.162,57 zł. 

 

Depozytariusz wyraża oczekiwanie, że towarzystwo zarządzające Funduszem – po analizie 

ustalonych przez siebie wartości portfeli wierzytelności i skontrastowaniu ich z cenami 

nabycia tych portfeli, podejmie stosowne kroki. 

 

Depozytariusz deklaruje przy tym gotowość współpracy z towarzystwem zarządzającym 

Funduszem w działaniach zmierzających do restytucji aktywów Funduszu, w każdym 

przypadku stwierdzenia przez to towarzystwo, że ceny transakcyjne lub warunki transakcji 



   

 

nie odpowiadały warunkom rynkowym, że Fundusz ponosił koszty, do których nie był 

zobowiązany lub za usługi, których wykonanie nie zostało udowodnione. 

 

IX. Podsumowanie 

 

Analizując pytania Uczestników dotyczące Funduszu depozytariusz dostrzega, że 

Uczestnicy przykładają szczególną wagę do metodologii wycen portfeli wierzytelności, 

upatrując w niej instrumentu pozwalającego na przywrócenie sprawozdawczości 

finansowej Funduszu. Depozytariusz rozumiejąc te oczekiwania informuje, że metodologia 

została z towarzystwem zarządzającym Funduszem ustalona i depozytariusz nie zatwierdzi 

żadnej wyceny aktywów funduszu, w przypadku stwierdzenia, że portfele zostały 

wycenione w sposób nieodpowiadający tej metodologii lub przy przyjęciu niemożliwych do 

spełnienia założeń windykacyjnych. 

 

Przygotowując niniejsze stanowisko depozytariusz chciał jednak zwrócić uwagę 

Uczestników na inne – równie istotne elementy wyceny, które w sposób bezpośredni 

dotykają interesu Uczestników, a mianowicie na koszty ponoszone przez Fundusz.  Na ile 

by bowiem nie zostały wycenione portfele wierzytelności, wartość aktywów Funduszu 

obniżą jego koszty. Jeżeli są to koszty uzasadnione (co do zasady i co do wysokości), 

poniesione zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu i w granicach limitów statutowych, 

obniżenie aktywów Funduszu wydaje się być nieuchronne. Jeżeli jednak nie są (a stan ten 

wymaga uprzedniej weryfikacji) nie powinny zostać uwzględnione w wycenie, co wiąże się 

z koniecznością ich zwrotnego dochodzenia przez Fundusz. 

 

Depozytariusz oczekiwał, że dwa lata jakie zajęły towarzystwu zarządzającemu Funduszem 

na przygotowanie historycznych wycen wartości aktywów netto Funduszu, zostaną 

wykorzystane na merytoryczną analizę kosztów Funduszu pod kątem: 

- czy Fundusz był zobowiązany do poniesienia kosztów, a jeżeli tak, to czy w takiej 

wysokości, w jakiej je poniósł; 

- czy usługi na rzecz Funduszu zostały wykonane w takim zakresie, w jakim zostały 

zafakturowane; 

 - czy poniesione przez Fundusz koszty na subpartycypację przyniosły efekty 

odpowiadające co najmniej poniesionym kosztom; 

- czy koszty poniesione przez Fundusz na nabycie portfeli wierzytelności nie były zawyżone. 

 

Przedstawione przez Fundusz wyceny historyczne pokazały jednak, że towarzystwo 

zarządzające Funduszem nie podjęło działań mających na celu zidentyfikowanie i 



   

 

odzyskanie nienależnych kosztów poniesionych historycznie przez Fundusz. W 

konsekwencji zaniechań towarzystwa, ciężar weryfikacji spadł na depozytariusza – co 

uzasadnia dłuższe oczekiwanie na weryfikację wycen.  

 

Depozytariusz oczekuje, że czas przedłużonego działania Funduszu zostanie wykorzystany 

przez towarzystwo nim zarządzające na zwiększenie poziomu aktywów Funduszu na skutek 

aktywnych i skutecznych działań restytucyjnych w obszarze aktywów, co bezpośrednio 

zwiększy wypłaty dla uczestników na zakończenie likwidacji Funduszu.  Depozytariusz 

oczekuje również, że towarzystwo zarządzające Funduszem rozpocznie z depozytariuszem 

konstruktywny dialog w interesie uczestników i przestanie uchylać się od odpowiedzialności 

za dzisiejszy wynik Funduszu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


