
Sprawozdanie jednostkowe

Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny

Za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.



Opinia niezaleinego bieglego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przeprowadziligmy badanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego Subfunduszu PKO
DObr Luksusowych Globalny (zwanego dalej „Subfunduszem") z siedzibq w Warszawie przy
ulicy Pulawskiej 15, obejmujqcego wprowadzenie, zestawienie lokat na dziefi 31 grudnia
2011 r., bilans sporzqdzony na dziefi 31 grudnia 2011 r., ‘vykazujqcy aktywa netto na kwote
6.119 tys. zi, rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
wykazujqcy ujemny wynik z operacji w kwocie 1.048 tys. zi, zestawienie zmian w aktywach
netto oraz noty objaniajqce i informacje dodatkowq.

Za sporzqdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania jednostkowego oraz
prawidlowok ksiqg rachunkowych odpowiedzialny jest Zarzqd PKO Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej „Towarzystvvem"). Zarzqd Towarzystwa oraz Czlonkowie
Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie jednostkowe spelnialo
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzegnia 1994 r. o rachunk(  („Ustawa
o rachunkowoki" — Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pOZ'n. zm.) oraz przepisach
Rozporzqdzenia Ministra FinansOw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegOlnych zasad
rachunkowoki funduszy inwestycyjnych („Rozpormdzenie" — Dz. U. z dnia 31 grudnia
2007 T. nr 249, poz. 1859).

Naszym zadaniem bylo zbadanie zalqczonego sprawozdania jednostkowego i wyraienie opinii
o zgodnoki, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania jednostkowego
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowoki oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majqtkowa i finansowq, jak te2
wynik z operacji jednostki oraz o prawidlowoki ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe
jego sporzqdzenia.

Badanie przeprowadziligmy stosownie do:

a. przepisOw rozdzialu 7 Ustawy o rachunkowoki;

b. krajowych standardOw rewizji finansowej wydanych przez Krajowq Rade Bieglych
RewidentOw.



Opinia niezaleznego bieglego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (cd.)

Badanie zostalo zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskae Nvy-starczajqcq pewnok,
Ze sprawozdanie jednostkowe nie zawiera istotnych bledOw i przeoczen. Badanie obejmowalo
miedzy innymi sprawdzenie, na podstawie vvybranej prOby, dowod6w potwierdzajqcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu jednostkowym. Badanie obejmowalo rOwnieZ
ocene zasad rachunkowoki stosowanych przez Towarzystwo oraz istotnych oszacowan
dokonywanych przy sporzqdzeniu sprawozdania jednostkowego, a take ogOlnq ocene jego
prezentacji. UwaZamy, Ze nasze badanie stanowilo wystarczajqcq podstawe dla wvraZenia
opinii.

Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie jednostkowe we wszystkich istotnych aspektach:

a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuacje majqtkowq i finansowq Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2011 r. oraz wynik z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r. zgodnie obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami
rachunkowoki okrelonymi w Usta‘vie o rachunkowoki oraz przepisach
Rozporzqdzenia Ministra FinansOw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegOlnych
zasad rachunkowoki funduszy inwestycyjnych („Rozpormdzenie" — Dz. U. z dnia
31 grudnia 2007 T. nr 249, poz• 1859);

b. jest zgodne w formie i treki z obowiqzujqcymi Towarzystwo przepisami prawa, w tym
z wymogami Rozporzqdzenia oraz Statutem Subfunduszu;

c. zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych
zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowoki.

Przeprowadzajqcy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spOlki wpisanej na
lists podmiot6w uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod numerem 144:

Adam Celhiski

Kluczowy Biegly Rewident
Numer ewidencyjny 90033

Warszawa, 30 marca 2012 r.
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08WIADCZENIE ZARZPDU

Zarzqd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z Ustawq z dnia

29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoki (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z p62niejszymi

zmianami) oraz Rozporzqdzeniem Ministra FinansOw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie

szczegOlnych zasad rachunkowoki funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz.

1859) przedstawia jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO DObr

Luksusowych Globalny wydzielonego w ramach PKO Parasolowego -  funduszu

inwestycyjnego otwartego, obejmujqce:

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Zestawienie lokat wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2011 r.

3. Bilans sporzqdzony no dzien 31 grudnia 2011 r. wykazujqcy aktywa netto

w wysokoki 6 119 tys. zfotych.

4. Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia

31 grudnia 2011 r. wykazujqcy ujemny wynik z operacji w wysokoki 1 048 tys. zfotych.

5. Zestawienie zmian w aktywach netto.

6. Noty objaSniajqce.

7. Informacjg dodatkowq.

akub Karnowski Piotr Zochowski
Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu

Malgorzatc Serafin
GlOwny Ksicgowy Funduszy

Warszawa, 30 marca 2012 roku



JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SUBFUNDUSZU PKO DOBR LUKSUSO CH GLOBALNY

za rok zakoriczony dnia 31 grudnia 2011 roku.



Jednostkowe sprowozdonie finansowe Subfunduszu PKO DObr Luksusowych Globolny
zo rok zakoriczony dnia 31 grudnia 20 11 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Funduszu

Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny („Subfundusz") wydzielony w

ramoch PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty („PKO Parasolowy - fio").

Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globolny jest subfunduszem wydzielonym w romach PKO
Parasolowy - fio, ktOry jest otwortym funduszem inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszomi,
dzialajqcym no dzien sporzqdzenia sprowozdanio finansowego, no podstawie ustowy o funduszach
inwestycyjnych z dnia 27 mojo 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z p62niejszymi zmionomi), ktOra
weszla w 2ycle dnia 1 lipco 2004 r.

Statut Funduszu zatwierdzony zostot decyzjq Komisji Nadzoru Finansowego nr
DFL/4033/2/24/07/VI/U/13-4-1/SP z dnia 25 kwietnia 2007 r. o udzieleniu zezwolenio no utworzenie
PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy - specjolistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.

Od 1 grudnio 2009 r. fundusz dziolof pod nozwq PKO Parasolowy - specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty. Od 30 czerwco 2010 r. fundusz dziolo pod nozwq PKO Parasolowy - fundusz
inwestycyjny otwarty.

PKO Parasolowy - fio posiado osobowok prownq. Zostal wpisony do Rejestru Funduszy
Inwestycyjnych prowadzonego przez Sqd Okregowy w Worszawie VII Wydzial Cywilny, Rejestrowy
pod numerem RFI 298 w dniu 29 majo 2007 r. Subfundusz nie posiada osobowoSci prawnej.

Subfundusz zostaf utworzony no czos nieokreSlony.

2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczen inwestycyjnych Subfunduszu

Celem Subfunduszu jest wzrost wortoSci aktywaw Subfunduszu w wyniku wzrostu wartoSci lokat
Subfunduszu.

W okresie sprawozdawczym Subfundusz stosowal nastcpujqcq polityke inwestycyjnq:

Przy uwzglednieniu postanowien Statutu Funduszu, maid dywersyfikocji lokat oraz innych ograniczen
inwestycyjnych okreSlonych w Ustawie, proporcja pomiedzy poszczegOlnymi rodzajami lokat
Subfunduszu bylo uzole2niona od decyzji podmiotu zarzgdzoNcego portfelem inwestycyjnym
Subfunduszu poportych onolizami oraz danymi otrzymanymi ze irOdef zewnetrznych, z uwzglednieniem
przewidywanych stop zwrotu z inwestycji w danq kategorig lokat Subfunduszu, poziomu catkowitego
ryzyko inwestycyjnego lokat Subfunduszu i przewidywanego ksztaltowanio sic kursOw wolut, przy
czym:

do dnia 14 stycznia 2011 r.:

1) nie mniej niz 70% wortoSci aktywOw netto Subfunduszu stanowily

a) Udzialowe Papiery WortoSciowe wyemitowone na podstawie wiaSciwych przepis6w puma
polskiego lub obcego przez spOlki, ktOrych glOwnym bqd2 jednym z glOwnych przedmiotOw
dzialolnoSci, zgodnie z ich stotutem, prospektem emisyjnym, memorandum informocyjnym
lub innym wfoSciwym dokumentem, jest oferowonie dObr i uslug, kt6re w powszechnym
uznaniu adresowane sq do klientOw zamo2nych i w zwiqzku z tym klosyfikowone sq jako
luksusowe i presti2owe, bez wzglcdu no sektor gospodarki do ktOrego przynale2q,

b) instrumenty finansowe zbywone / emitowane przez podmioty wskozane w art. 125 pkt. 4-8
Statutu Funduszu;
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lednostkowe sprowozdoole finansowe Subfunduszu PKO DObr Luksusowych Globolny
zo rok zakonczony dnia 31 grudnia 2071 roku

2) nie wiccej nit 30% wortoki aktywOw netto Subfunduszu stanowity lacznie kategorie lokat
okreSlone w art. 126 Statutu Funduszu.

od dnia 15 stycznia 2011 r.:

1) nie mniej nit 30% wartoki aktywOw netto Subfunduszu stanowiq tqcznie:

Instrumenty Udzialowe wyemitowane na podstawie wta§ciwych przepisOw prawn polskiego lub
obcego przez spOlki, ktOrych glOwnym bqdt jednym z glOwnych przedmiot6w dziatalnoki jest
oferowanie dObr i using, kt6re w powszechnym uznaniu adresowane sq do klientOw zomotnych
i w zwiqzku z tym klasyfikowone sq jako luksusowe i prestitowe, a takte spOlki oferujqce
surowce, produkty i ustugi zwiqzane z dziatolnokiq, o ktOrej mown powytej,

instrumenty finansowe zbywane / emitowane przez podmioty wskazane w art. 125 pkt. 4-8
Statutu Funduszu.

2) nie mniej nit 60% wartoki aktywOw netto Subfunduszu stanowiq tqcznie Instrumenty Udzialowe,
a od dnia 28 maja 2011 r. rOwniet kontrakty terminowe na akcje lub indeksy gieldowe akcji
(wartok kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnotnika);

Dodatkowo do 10% wartoki oktywOw Subfunduszu mote bye lokowane w papiery wortokiowe
i instrumenty rynku pienietnego wyemitowane przez jeden podmiot, pod warunkiem, to tqczna wartok
tego rodzaju lokat, w ktOrych ulokowane jest ponad 5% wortoki aktywOw Subfunduszu, nie przekroczy
40% wartoki aktywOw Subfunduszu. Ograniczenia tego nie stosuje sic do depozytOw i transakcji,
ktOrych przedmiotem sq niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami
podlegajqcymi nadzorowi wtokiwego organu nadzoru nod rynkiem finansowym.

Do 20% wartoki aktywOw Subfunduszu mote bye lokowone tqcznie w papiery wartokiowe lub
instrumenty rynku pienietnego wyemitowane przez podmioty noletqce do grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze§nia 1994 r. o rachunkowoki, dla ktOrej jest sporzqdzane
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Do 10% wartoki oktywów Subfunduszu mote by6
lokowane w papiery wartokiowe lub w instrumenty rynku pienietnego wyemitowane przez jeden
podmiot naletqcy do takiej grupy kapitalowej. tqczna wartok lokat Subfunduszu w papiery
wartokiowe i instrumenty rynku pienietnego, w ktOrych ulokowane jest ponad 5% wartoki aktywaw
Subfunduszu, nie wiecej jednak nit 10%, wyemitowane przez podmioty naletqce do grupy kapitolowej
oraz inne podmioty, nie mote przekroczyC 40% warto§ci aktywOw Subfunduszu.

SzczegOty stosowanych przez Subfundusz ogroniczen inwestycyjnych okreSione sq w ustawie
o funduszach inwestycyjnych, Statucie Funduszu oraz prospekcie informacyjnym Funduszu.

3. Dane Towarzystwa bedgcego organem Funduszu w ramach ktOrego wydzielony jest Subfundusz

Nazwa, siedziba Towarzystwo:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Pulawska 15, 02-515 Warszawa

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo") zostato wpisane do Rejestru
PrzedsiebiorcOw prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000019384.

4. Okres sprawozdawczy i dzien bilansowy

Jednostkowe sprawozdonie finansowe Subfunduszu PKO DObr Luksusowych G obalny obejmuje rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2011 r.
Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2011 r.
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Jednostkowe sprowozdnnie finansowe Subfunduszu PKO Dar Luksusowych Globalny
zo rok zakonczony dnia 31 grudnia 2017 roku

5. Kontynuacja dziatalnoSci Subfunduszu

Jednostkowe sprowozdanie finansowe Subfunduszu PKO D6br Luksusowych Globalny sporajdzone
zostafo przy zaToleniu kontynuowania dzialalnoSci przez Subfundusz w dajqcej sic przewidzieC
przyszfoki, tj. przez okres co najmniej 12 miesiccy od dnia bilansowego. Nie istn ejq okolicznoki
wskazujoce na zagrolenie kontynuowania dzialoinoki Subfunduszu.

6. Podmiot, ktOremu powierzono badonie sprawozdanio finansowego Subfunduszu

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO Dar Luksusowych Globalny za
rok zakonczony dnia 31 grudnia 2011 r. powierzono PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibq w
Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na lists podmiotOw uprawnionych do badania sprawozdan
finansowych pod numerem 144.

7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu

Na dzien 31 grudnia 2011 r. Subfundusz oferowal jednostki uczestnictwa nastepujqcych kategorii:
A, B oraz C. Podzial na kategorie zwiqzany jest z metodq pobierania °plat nnanipulacyjnych.

Jednostki uczestnictwa kategorii A charakteryzujq sic tym, Ze uczestnik przy nabywaniu pfaci optatg
manipulacyjnq maksymalnie do wysokoki 4,5% wpfacanej kwoty,

Jednostki uczestnictwa kategorii B charakteryzujq sic tym, Ze przy odkupieniu jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz uczestnik placi optatc manipulacyjnq maksymalnie do wysokoki 4,5% kwoty
podlegajqcej odkupieniu,

Jednostki uczestnictwa kategorii C charakteryzujq sic tym, Ze uczestnik pfaci opfatc manipulacyjnq
maksymalnie do wysokoki 2,25% wplocanej kwoty przy nabywaniu oraz 2,25% kwoty podlegajqcej
odkupieniu przy odkupieniu.

Na dzien bilansowy Subfundusz wyemitowal jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C.

Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokoki 4,0% w skali roku.
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Jednostkowe sprnwozdanie finonsowe Sub(unduszu PKO 06br Luksusowych Globalny
zo rok zakonczony dnia 31 grudnio 2011 roku

3) TABELE DODATKOWE

Sktadr' .< okat nabyte od podmiot6w, o
kL

	

	 wow art. 107 Ustawy a

u ,., ch inwestycyjnych

Wartog6 wedfug wyceny

no dzien bilansowy w

tys ztotych

Udziot w aktywach

ogOlem (%)

FSEURPLNO201201203012012N001 0 0,00

FSEURPLN3012201102012012N001 6 0,10

FSGBPPLN3012201103012012N001 2 0,03

FSHUFPLNO201201203012012N001 0 0,00

FSUSDPLN3012201103012012N001 9 0,15

Razem 17 0,28



III. AKTYWA NETTO (I-II) 6 119 4 329  

II. ZOBOWIPZANIA 70 532

VI. WZROST (SPADEK) WARTOkl LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA -811 150  

VII. KAPITAI SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+ -VI) 6 119 4 329  

jedriostkowe sprawozclanie finonsowe Subfunduszu PKO 06br Luksusowych Glob()lay
zo rok zakoriczony dnia 31 grudnio 2017 roku

BILANS

sporzqdzony no dzien 31 grudnia 2011 r.

(w tysiqcach ziotych z wyjqtkiem liczby i warta§ci aktywOw netto na jednostkg uczestnictwa

31.12.2011 31.12.2010  

I. AKTYWA 6 189 4 861

8rodki pienig2ne i ich ekwiwolenty

NaleZnoSci

Transakcje przy zobowiazaniu sig drugiej strong do odkupu

Sktadniki lokat notowane no aktywnym rynku, w tym:

- dtu2ne papiery wartoSciowe

Sktadniki lokat nienotowane no aktywnym rynku, w tym:

- dfuZne papiery wartoSciowe

Pozostale aktywa

1

4

551

40

0

580

0

18

0

0

1

3

626

148

0

082

0

5

0

0

I V. !CAPITAL SUBFUNDUSZU 6 966 4 128

Kapitat wpfacony 20 287 4 740

Kapitat wyptacony (wielkoS ujemna) -13 321 -612

V. DOCHODY ZATRZYMANE -36 51

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -168 -40

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 132 91

Liczba jednostek uczestnictwa, w tym: 59 276,923 38 411,753

Kategoria A 58 957,177 38 287,421

Kategoria B 0,000 0,000

Kategoria C 319,746 124,332

Wartoe oktywOw netto na jednostke uczestnictwa ztotych)

Kategorie A, B, C 103,23 112,71



01.01-31.12.2011 07.04 - 31.12.2010

I. PRZYCHODY Z LOKAT 26216

Dywidendy i inne udziafy w zyskach

Przychody odsetkowe

Dodotnie saldo rOZnic kursowych

Pozostafe

83

96

37

0

7

16

3

0

II. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) -128 -40  

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 0 0 

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III) 344 66 

lednostkowe sprol,vo/clooie finansowe Subrunduszu PKO Oöhr luksusovvych Globalny
rok zokoficzony dnia 31 grudnia 2011 roku

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACII

(w tysiqcach ztotych)

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU 344 66

Wynagrodzenie dla towarzystwa 293 44

Koszty odsetkowe 0 0

Ujemne saldo raZnic kursowych 27 14

()platy zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywOw Subfunduszu 13 6

Pozostafe 11 2

III. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) -920 241

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 41 91

- z tytufu raZnic kursowych -163 35

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z vvyceny lokat, w tym: -961 150

- z tytufu rOZnic kursowych 572 -17

IV. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI) -1 048 201

Wynik z operacji przypadajacy na jednostke uczestnictwa kategorii A, B, C (w zfotych) -17,68 5,23



jednosaywysprovvo24,;iefinarlsoweSubfuoduszuPKODObrtuksusowychGlobolny
za ink zakoriczofr. .d•,'01/foku

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYVVACH NE7TO

(w tysiqcach ziotych z wyjqtkiem liczby i wartoSci aktywOw netto no jednostkc uczestnictwa)

01.01-31.12.2011 07.04-31.12.2010 ,

I. ZMIANA WARTOkI AKTYVVOW NETTO:

1. Wartok oktywOw netto na koniec poprzedniego okresu sprowozdawczego 4 329 0  

2. Wynik z operacji no okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 048 201

Przychody z lokat ne o -128 -40

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 41 91

Wzrost (spadek) niezrealizowonego zysku (straty) z wyceny lokat -961 150

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji -1 048 201

4. Dystrybucja dochodOw (przychodOw) Subfunduszu (razem) 0 0

Z przychodOw z lokat netto 0 0

Ze zrealizowonego zysku ze zbycia [act 0 0

Z przychodOw ze zbycio lokat 0 0

5. Zm any w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 2 838 4 128

Zmiana kapitalu wpfaconego (powigkszenie kapitafu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

Zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitolu z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

15

12

547

709

4 740

612

6. tyczna zmiona aktywaw netto w okresie sprowozdowczym (3 - 4 ,1 - 5) 1 790 4 329

7. Wartok aktywOw netto no koniec okresu sprawozdawczego 6 119 4 329

8. Srednia wartosc aktywOw netto w okresie sprowozdowczym 7 330 1 502

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwo w okresie sprowozdowczym, w tym: 20 865,170 38411,753

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 137 363,931 44 123,260

Kategoria A 136 540,121 43 995,816

Kategoria B 0,000 0,000

Kategoria C 823,810 127,444

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwo 116498,761 5 711,507

Kategorio A 115 870,365 5 708,395

Kategoria 0.000 0,000

Kategoria C 628,396 3,112

Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 20865,170 38 411,753

Kategoria A 20 669,756 38 287,421

Kategoria B 0,000 0,000

Kategoria C 195,414 124,332

2. Liczba jednostek uczestnictwa norastajaco od poczatku dzialalnoki Subunduszu, w tym: 59 276,923 38 411,753

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa 181 487,191 44 123,260

Kategoria A 180 535,937 43 995,816

Kategoria B 0,000 0,000

Kategoria C 951,254 127,444

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 122 210,268 5 711,507

Kategoria A 121 578,760 5 708,395

Kategoria 8 0,000 0,000

Kategoria C 631,508 3,112

Soldo zmian liczby jednostek uczestnictwo 59 276,923 38 411,753

Kategoria A 58 957,177 38 287,421

Kotegoria B 0,000 0,000

Kategoria C 319,746 124,332

3. Przewidywana liczby jednostek uczestnictwa



lednostkowe spmwozdactie finansowe Subfundeszu 1-WO Oar tuksusowych Globolny
zo rub zokork'zony 0'010 37 grudnia 2011 roku

01.01-31.122011 07.04-31.12.2010

III. ZMIANA WARTOSCI AKTYWOW NETTO NA JEDNOSTKF UCZESTNICTWA

1. WartoSe aktywOw netto na jednostkg uczestnictwo no koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (w zfotych)

Kategorie A, B, C 112, 7 1 100,00

2. WartoSC aktywOw netto na jednostkg uczestnictwa na kon ec bieiocego okresu sprawozdawczego (w zlotych)

Kategorie A, B, C 103,231 112,71

3. Procentowa zmiona wortodci aktywOw netto na jednostkg uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (w skoli roku)*

Kategorie A, B, C -8,41% 17,31%

4. Minimalno wartosc aktywOw netto no jednostkg uczestnictwa w okresie sprowozdawczym (w zlotych ze wskazoniem duty wyceny

Kategorie A, B, C 97,83 (03.10.11) 98,65 (02.07.10)

5. Maksymalna wortosc aktywOw netto no jednostkg uczestnictwo w okresie sprawozdawczym (w zfotych ze wskozoniem daty wyceny)

Kategorie A, B, C 117,60 (18.02.1 1) 113,47 (08.12.10)

WortoSa aktyvvOw netto no jednostkg uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (w zfotych ze wskazaniem daty wyceny)

Kotegorie A, B, C 103,23 (30.12.11) 112.71 (31.12.10)

IV. PROCENTOWY UDZIAt KOSZTOW SUBFUNDUSZU W SREDNIE) WARTOSCI AKTYWOW NETTO (w skoli roku), w torn:

1. Procentowy udzial wynogrodzenia dla towarzystwa 4,00% 3,99 /0

2. Procentowy udzial wynogrodzenio dlo podmiot6w prowadzacych dystrybucje 0,00% 0,00%

Procentowy udzial °plot dla depozytanusza 0,00% 0,00%

4. Procentowy udzial oplot z iqzonych z prowadzeniem rejestru aktywOw Subfunduszu 0,18% 0,54%

5. Procentowy udzial oplat zo uslugi w zakresie rachunkowosci 0,00% 0,000/a

6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zorzadzanio aktywami Subfunduszu 0,00% 0,00%

* Do wyliczenia zmiany procentowej za okres od 7.04.2010 do 31.12.2010 zostala przyjeta wortok jednostki uczestnictwo na 31.12.2010 oraz wartoSC
nominolna, czyli 100 al.



lednostkowe sprnwozdanie finansowe Subfunduszu PKO 06br Luksusowych Globalny
za rok zakoriczony dnia 31 grudnia 2011 roku

NOTY OBJA8N IAACE

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU

Opis przyktych zasad rachunkowoci

W okresie sprawozdawczym rachunkowok Subfunduszu prowadzona byte zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowoki z dnia 29 wrzethia 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z pa2niejszymi
zmianami) oraz z rozporzqdzenia Ministra finansaw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegalnych
zasad rachunkowoki funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859).

Ksicgi rachunkowe prowadzone byty odrebnie dia kaZdego subfunduszu.

1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym

Sprowozdanie finansowe sporzqdzone jest w jczyku poiskim i w walucie polskiej. Dane wykazone sq w
tysiqcoch ztotych za wyjqtkiem wortoki aktywaw netto no jednostke uczestnictwa oraz wyniku z
operacji na jednostkc uczestnictwa wykozonych z doktodnokiq do 0,01 zt.

Sprowozdanie jednostkowe Subfunduszu sktada sic z nastcpujqcych elementaw:

a) Wprowadzenia do jednostkowego sprowozdania finansowego, zawierojqcego podstawowe done
identyfikujqce Subfundusz, w tym zwiczty opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,

b) Zestowienia lokat, sktadajqcego sic z tabeli gtOwnej oraz tabel uzupetniajqcych, zawierajqcych
szczegatowe done o poszczegOlnych sktadnikach lokat Subfunduszu,

Bilansu, prezentujqcego sktodniki aktywaw i pasywaw Subfunduszu, kapitafy oraz zokumulowany
wynik finansowy,

d) Rachunku wyniku z operacji, prezentujqcego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bqd2 straty Subfunduszu,

e) Zestowienia zmian w aktywach netto, zawierojqcego miedzy innymi dodatkowe informacje o
zmionach iloSciowych i warto§ciowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,

f) Not objaniajqcych, zawierajqcych dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz
sktadnikach oktywaw i pasywaw oraz pozycjach rachunku wyniku.

g) Informacji dodatkowej, zawierojqcej uzupetniajqce informacje, ktare moglyby miea wptyw na ocene
sprawozdanio jednostkowego Subfunduszu,

Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji oraz Zestawienie zmion w aktywach netto naleZy
onalizowaë tqcznie z notami objaniajqcymi i informacjq dodatkowq, ktare stanowiq integralnq cze§e
jednostkowego sprowozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przeprowadzonemu przez biegtego rewidenta i jest
publikowane wraz z opiniq i roportem niezaleZnego biegtego rewidenta z badania sprowozdania
finansowego no stronie internetowej www.pkotfl.pl .

1.2. Ujmowanie w ksicgach rachunkowych operacji dotyczqcych Subfunduszu

a) Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmowane byty w ksiegach rachunkowych w okresie, ktarego
dotyczyly.

b) Nabycie albo zbycie skladnikaw lokat przez Subfundusz ujmowane bylo w ksicgach rachunkowych
w dacie zawarcia umowy.
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W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytulOw uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspölnego inwestowania majqce siedzibe za granicq lub jednostek
uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje sic
dzien, w ktOrynn - zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspOlnego
inwestowania - nastgpuje przydziai lub odkupienie jednostek lub tytutOw uczestnictwa.

c) Nabyte sktadniki lokat ujmowane byty w ksicgach rachunkowych wedfug ceny nabycia
uwzglcdniajqcej koszty zwiqzane z ich nabyciem, w szczegOlnoki prowizje maklerskie. Sktadnikom
lokat nabytym nieodplatnie zostata przypisana cena nabycia rOwno zeru.

d) Skladnikom lokat otrzymanym w zamian za inne skladniki zostata przypisana cena nabycia
wynikajqca z ceny nabycia skladnikOw lokat wymienionych i ewentualnych doplat lub
otrzymanych przychodOw pienic2nych.

e) Dniem wprowadzenia do ksiqg znniany kapitalu wpfaconego bqd2 kapitalu wyplaconego byl dzien
wyceny, w ktOrym agent transferowy ujql zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w
odpowiednim rejestrze.

f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana byta metodq HIFO (najdroZsze sprzedaje sic jako
pierwsze), polegajqcq na przypisaniu sprzedanym sktadnikom najwyZszej ceny nabycia, a w
przypadku sktadnikOw wycenianych w wysokoki skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy2szej bie2qcej wartoki ksicgowej.

g) W celu obliczenia wysokoki podatku dochodowego od osOb fizycznych, ktOrego platnikiem jest
PKO Parasolowy - fio, przyjcto zostata metoda HIFO, co oznacza, ze Subfundusz w pierwszej
kolejnoki dokonywat odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych pa najwy2szej cenie.

h) Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmowane byty w walucie, w ktOrej zostaty wyraZone, a take w
walucie polskiej po przeliczeniu wedtug Sredniego kursu wyliczonego dia danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na dzien ujecia tych operacji w ksiegach rachunkowych Subfunduszu.

Naliczone przychody Subfunduszu obejmujq w szczegOlnoki: przychody odsetkowe oraz dodatnie
saldo r62nic kursowych powstate w zwiqzku z wycenq SrodkOw pienicZnych, nale2noSci oraz
zobowiqzan w walutach obcych.

j) Przychody odsetkowe od dluZnych papierOw wartokiowych, wycenianych w wartoki godziwej,
naliczane byty zgodnie z zasadami ustalonymi dia tych papierOw wartokiowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmujq w szczegOlnoki: wynagrodzenie Towarzystwa za
zarzqdzanie, koszty odsetkowe, optaty zwiqzane z prowadzeniem rejestru aktywOw oraz ujemne
saldo rO2nic kursowych powstate w zwiqzku z wycenq §rodkOw pienicZnych, naleZnoki oraz
zobowiqzan w walutach obcych. W ksicgach Subfunduszu codziennie tworzona byto rezerwa na
wynagrodzenie Towarzystwa za zarzqdzanie oraz na inne koszty, ktOre zgodnie ze Statutem sq
pokrywane przez Subfundusz. Ptatnoki z tytutu kosztOw operacyjnych zmniejszaty uprzednio
utworzonq rezerwc. Wysokok tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dia Towarzystwa za
zarzqdzanie nie przekroczyto w skali roku poziomu statutowego limitu.

I) Zobowiqzania zwiqzane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciqZajq wytqcznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiqzania zwiqzane z funkcjonowaniem catego Funduszu obciq2ajq aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziatu wartoki aktywOw netto Subfunduszu w wartoki aktywOw netto
Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywOw, z uwzglcdnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
skladnikOw lokat oraz zobowiegan Subfunduszu, aktywOw netto i wyniku z operacji

Ustalanie warto§ci aktywOw netto oraz warto§ci aktywOw netto no jednostkg uczestnictwa

a) W ka2dym dniu wyceny wyceniane byty aktywa Subfunduszu oraz ustalane w ziotych poiskich:
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wartok aktywOw netto Subfunduszu,

wartok aktywOw netto na jednostkc uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartok aktywOw netto Subfunduszu ustalana byla poprzez pomniejszenie wortoSci aktywOw
Subfunduszu o zobowiqzania, zwiqzane wytqcznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o
czek zobowiqzan przypadajqcych na dony Subfundusz, ktOre zwiqzane byty z funkcjonowaniem
Funduszu, w proporcji uzale2nionej od udzialu wartoki aktywOw netto Subfunduszu w wortoki
aktywOw netto Funduszu.

c) Wartok aktywOw netto Subfunduszu na jednostke uczestnictwa obliczana byto poprzez podzielenie
wartoki aktywOw netto Subfunduszu przez liczbe jednostek uczestnictwa ustalonq na podstawie
rejestru uczestnikOw w dniu wyceny. Na potrzeby okreSlania wartoki aktywOw netto na jednostke
uczestnictwa w dniu wyceny nie byty uwzglednione zmiany w kapitale wplaconym oraz kapitale
wyplaconym ujete w rejestrze uczestnikOw w tym dniu wyceny.

Metody wyceny aktywaw netto Subfunduszu - zasady ()One

a) W ka2dym dniu wyceny Subfundusz wyceniat aktywa i ustalat zobowiqzania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjqt godzine 23:30 czasu polskiego, o ktOrej pobierane byty ostatnio dostepne
kursy, pozwalajqce na oszacowanie wartoki godziwej posiadanych przez Subfundusz sktadnikOw
lokat w danym dniu wyceny.

b) Sktadniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane byty wedtug wiarygodnie oszacowanej
wartoki godziwej.

c) Sktadniki lokat nienotowane no aktywnym rynku wyceniane byty wedtug wiarygodnie
oszacowanej wartoki godziwej, za wyjqtkiem dtuZnych papierOw wartokiowych wycenianych w
skorygowanej cenie nobycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

d) Za wiarygodnie oszacowanq wartoS6 godziwq Subfundusz uznawat wartok wyznaczonq poprzez:

i) oszacowanie wartoki sktadnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezaleZnq jednostke
§wiadczqcq tego rodzaju ustugi, o lie moZliwe byto rzeteine oszacowanie przez te jednostke
przeptywOw pienic2nych zwiqzanych z tym sktadnikiem,

zastosowanie wtoSciwego modelu wyceny sktadnika lokot, o lie wprowadzone do tego
modeiu done wejkiowe pochodzity z aktywnego rynku,

oszacowanie wartoki sktadnika lokat zo pomocq powszechnie uznonych metod estymacji,

oszacowanie wartoki sktadnika lokat, dia ktOrego nie istniat aktywny rynek, na podstawie
pubiicznie ogtoszonej na aktywnym rynku cent' nierOZniqcego sic istotnie sktadniko, w
szczegOlnoki o podobnej konstrukcji prawnej i ceiu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych byty wyceniane lub ustalane w
walucie, w ktOrej byty notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowan no aktywnym
rynku, w walucie, w ktOrej byty denominowane. Aktywa to oraz zobowiqzania wykozywane byty w
poiskich ztotych, po przeiiczeniu wedtug ostatniego dostepnego Sredniego kursu wyiiczonego dla
danej waluty przez Narodowy Bank Poiski.

Metody wyceny sktadnikaw lokat notowanych no aktywnym rynku

a) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru oraz inne udziatowe papiery wartokiowe notowane no
aktywnym rynku, wyceniane byty wedtug ostatniego dostepnego w momencie dokonywania
wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcje
no aktywnym rynku, z zastrzeZeniem, Ze je2eli w dniu wyceny do momentu, w ktOrym okre§la sic
ostatnio dostepne kursy, ustalony zostat no aktywnym rynku kurs zamkniecia, a w przypadku
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braku kursu zamkniccia, inna ustalana przez aktywny rynek wartok stanowiqca jego odpowiednik,
wOwczas za ostatni dostcpny kurs przyjmuje sic ten kurs albo wartok.

je2eli wolumen obrotu na danym papierze udziatowym byt znaczqco niski, albo na danym sktadniku
lokat nie zostata zawarta 2adna transakcja, wOwczas Subfundusz wyceniat dany sktadnik lokat w
oparciu o ostatni dostgpny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku,
skorygowany w sposOb umaiwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoki godziwej.
Korygowania takiego Subfundusz dokonywat w szczegOlnoSci w oparciu o model wyceny bazujqcy
no ofertach zlo2onych no danym aktywnym rynku z tym, ze uwzglcdnionie wytqcznie ofert sprzeda2y
uznano za niedopuszczalne, z zastrze2eniem, ze je2eli w dniu wyceny do momentu, w ktOrym okre§la
sic ostatnio dostcpne kursy, ustalony zostal na aktywnym rynku kurs zamkniccia, a w przypadku
braku kursu zamkniccia, inna ustalana przez aktywny rynek wartok stanowiqco jego odpowiednik,
wOwczas za ostatni dostcpny kurs przyjmuje sic ten kurs albo wartok z uwzglgdnieniem istotnych
zdarzen majqcych wplyw no ten kurs albo wartok.

W przypadku, gdy dzien wyceny nie byt dniem dokonywania transakcji no aktywnym rynku, papiery
udzialowe wyceniane byty wedlug ostatniego dostcpnego w momencie dokonywania wyceny kursu
zamkniccia, ustalonego no aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkniccia, innej, ustalonej
przez rynek wartoSci stanowiqcej jego odpowiednik, z uwzglcdnieniem istotnych zdarzen majqcych
wptyw no wartok danego skladnika lokat.

b) Dlu2ne papiery wartoSciowe, w tym listy zastawne, notowane no aktywnym rynku, wyceniane byty
odpowiednio wedlug zasad opisanych w punkcie a) powyZej, z zastrze2eniem, 2e korygowania
wartoSci godziwej Fundusz dokonywat wedtug poni2szych zasad:

w przypadku dlu2nych papierOw wartoSciowych notowanych na rynku TBS Poland, na ktOrym
organizowana jest sesja fixingowa w oparciu model wyceny bazujqcy no ofertach zto2onych no
danym aktywnym rynku no podstawie ostatniego kursu fixingowego z dnia wyceny,

w przypadku innych niz okreSlone powy2ej dtu2nych papierOw wartoSciowych oraz w przypadku
gdy dla papierOw dlu2nych okre§lonych powy2ej nie zostat wyznaczony kurs fixingowy Fundusz
szacowat wartok godziwq w oparciu o model bazujqcy na cenach szacowanych przez
wyspecjalizowanq, niezale2nq jednostkc swiadczgcq tego rodzaju uslugi, w oparciu o done
podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku mo2liwoSci
zastosowania powy2szego modelu, wartok godziwa szacowana byto na podstawie publicznie
ogioszonej no aktywnym rynku ceny nier62niqcego sic istotnie dfu2nego papieru
wartokiowego lub w oparciu o wtakiwy model wyceny w zale2noSci od specyfiki danego
papieru. W przypadku, gdy oba powy2sze modele wyceny nie mialy zastosowania, wartok
godziwa szacowana byla w oparciu o model zdyskontowanych przeptywOw pienie2nych.

W przypadku, gdy dzien wyceny nie byt dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dune
papiery wartokiowe wyceniane byty wedlug ostatniego dostcpnego w momencie dokonywania
wyceny kursu zamkniccia, ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkniecia,
innej, ustalonej przez rynek wartoSci stanowiqcej jego odpowiednik, skorygowanego w sposOb
umaiwiajqcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoSci godziwej, zgodnie z modelami wyceny
wskazanymi powy2ej.

W przypadku, gdy dany sktadnik lokat byt notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartok
godziwq przyjmowany byt kurs ustalany na rynku glOwnym. WybOr rynku glOwnego dokonywany
by niezwtocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbednej do oceny wszystkich aktywnych
rynkOw, na kt6rych dany sktadnik lokat byt notowany, na koniec ka2dego miesiqca
kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotOw na danym sktadniku lokat. Za rynek glOwny dla
danego sktadnika lokat uznawany byt rynek, no ktOrym wolumen obrotOw w miesiqcu poprzednim
byt najwy2szy.
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Metody wyceny skladnikOw lokat nienotowanych no aktywnym rynku - skiadniki lokat wyceniane
w wartoki godziwej

Akcje nienotowane no aktywnym rynku wyceniane byty wedlug warto§ci godziwej wyznaczonej w
szczegOlnoSci w oparciu o model wyceny porOwnowczej w stosunku do notowanych no
aktywnym rynku spOtek z tej samej bron2y lub o podobnej rentownoSci i prognozowanej dynamice
sprzedo2y lub w oparciu o model zdyskontowanych przeptywOw pienic2nych, w ktOrym
uwzgledniane sq prognozowane przeplywy pienic2ne generowane przez spOlke i jej wartok
rezydualno.

b) Pram poboru nienotowane no aktywnym rynku wyceniane byty wedlug wartoki godziwej
ustalanej za pomocq modelu wyznaczonia wartoki teoretycznej pram poboru w oparciu o
wartok aktywu bazowego.

Metody wyceny skiadnikOw lokat nienotowanych no aktywnym rynku - skiadniki lokat wyceniane
w skorygowanej cenie nabycia

DtuZne papiery wartokiowe nienotowane no aktywnym rynku wyceniane byty w skorygowanej
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. JeZeli papiery to
byty dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wortoki godziwej, za nowo ustalonq cent nabycia,
no dzien przeszacowania, Subfundusz przyjmowat te wortok.

b) Bony skarbowe wyceniane byty w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.

c) Papiery warto§ciowe nabyte przy zobowiqzaniu sic drugiej strong do odkupu wyceniane byty od
dnia amuck] umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.

d) Zobowiqzania z tytutu zbycia papierOw warto§ciowych, przy zobowiqzaniu sic Subfunduszu do
odkupu, wyceniane byty od dnia zawarcia umowy sprzeda2y, stosujqc efektywnq stopg
procentowq.

e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspOlnego inwestowania majqce siedzibe za granicq wyceniane byty wedlug ostatniej
ogtoszonej przez dany fundusz wortoki aktywOw netto no jednostkc uczestnictwa, z
uwzglednieniem istotnych zmian wortoki godziwej.

f) Odsetki od depozytOw naliczane byty przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoki

2.1. Zmiany metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporzgdzania sprawozdania
finansowego

W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywat zmian metod ujmowania operacji w ksiegach
rachunkowych oraz metod wyceny.

Dane w sprawozdaniu finansowym zostaly zaprezentowane zgodnie z zapisami Rozporzqdzenia
Ministra FirmsOw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegOlnych zasad rachunkowoki funduszy
inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz Ustawy o rachunkowoki z 29 wrze§nia 1994 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z pOZniejszymi zmianami) („Ustawa o rachunkowo§ci").
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NOTA NR 2 - NALE2NO8C1

Struktura pozycji bilansu „Nale2noSci" 31.72.2071 31.12.2010

NaleZnoSci z tytufu zbytych jednostek uczestnictwa 33 147

NaleZno§ci z tytufu dywidendy 3 1

NaleZnogci z tytufu zwrotu podatku od dywidend 4 0

NALEZNOSCI RAZEM 40 148

W okresie sprowozdawczym Subfundusz nie dokonywat odpis6w aktualizujqcych wartok nale2noSci.

NOTA NR 3 - ZOBOWliVANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiqzania" 31.12.2011 31.12.2010

Zobowiqzania z tytufu nabytych lokat 0 447

Zobowiozania z tytufu wpfat no jednostki uczestnictwa 30 46

Zobowiqzania z tytufu odkupionych jednostek uczestnictwa 17 23

Zobowicgania z tytulu rezerw no wydatki 1 2

Zobowicgania z tytufu podatku od os6b fizycznych 0 1

Zobowicgania wobec TFI 22 13

ZOBOWIAZANIA RAZEM 70 532

NOTA NR 4 - 8RODKI PIENIC2NE I ICH EKWIWALENTY

Struktura Srodkaw pienieZnych no rachunkach

bankowych no dzien bilansowy

Wartok w

danej walucie

(w tys.)

Wartok w

PLN

(w tys.)

Wartok w

danej walucie

(w tys.)

Wortok w

PLN

(w tys.)
Nazwa Banku Waluto 31.12.2011 31.12.2010

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

PLN 1 451 1 451 1 504 1 504

CAD 0 1 0 0
CHF 1 3 0 0
EUR 3 15 4 14

GBP 4 20 0 0
HUE 8 0 0 0

TRY 5 10 43 82

USD 5 18 9 26

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD
EUR 4 18 0 0

USD 4 15 0 0

2 Sredni w okresie sprawozdawczym poziom

SrodkOw pieniOnych utrzymywanych w celu
zospokojenia bie2qcych zobowiqzon Funduszu (w

tys. PLN)

01.01 - 31.12.2011 07.04 - 31.12.2010

2 663 785

3 Ekwiwalenty Srodkaw pienieZnych w podziale no

ich rodzaje (w tys. PLN)

31.12.2011 31.12.2010

0 0
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NOTA NR 5 - RYZYKA

Poziom obcicpenia aktywaw i zobowiazon Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale
no kategorie bilansowe

Zo aktywa lub zobowiqzonio obciqZone ryzykiem stopy procentowej uznaje sic aktywa lub
zobowiqzonio, ktOrych wartok godziwa lub wysokok przepTywOw zwiqzanych z danym aktywem lub
zobowiqzoniem uzaleZniona jest od poziomu stOp procentowych. Papiery dune o statym
oprocentowaniu sq bardziej naraZone no ryzyko spadku wortoSci godziwej spowodowanej wzrostem
stOp procentowych ni2 papiery o zmiennym oprocentowaniu.

Na dzien 31 grudnia 2011 r. oraz no dzien 31 grudnia 2010 r. Subfundusz nie posiadat aktywOw oraz
nie zaciqgal zobowiqzon obciqZonych ryzykiem wartoSci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
ani ryzykiem przeptywOw SrodkOw pienic2nych wynikajqcym ze stopy procentowej.

2. Poziom obckpenia aktywOw i zobowiazon Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale no
kategorie bilansowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypelnienia przez emitenta Swiadczenia
wynikajacego z wyemitowanych papier -6w warto§ciowych lub niewywiazania sic kontrahenta z
zawartych transakcji terminowych majacych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty
pochodne oraz transakcji przy zobowiqzoniu sic drugiej strong do odkupu. W przypadku dluZnych
papierOw wartoSciowych wyemitowanych przez skarb ponstwo ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju
emitujqcego dany papier.

Maksymalny poziom obciqZenio aktywOw i zobowiqzon Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyroZony
jest przez wartok bilansowq sktodnikOw lokat oraz transakcji, z ktOrymi zwiqzone jest ryzyko
kredytowe, przy czym w odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentOw pochodnych ryzykiem
kredytowym obciqZone sq jedynie pozycje o dodatnim saldzie rozliczen. Ekspozycja no ryzyko
kredytowe naleZnoSci wykazanych w bilansie Subfunduszu przedstawiona jest w nocie 2 NaleZnoSci.

31.12.2011 31.12.2010

Wartok

bilansowa w

tys. zlotych

Udzial procentowy

w aktywach

Wartok

bilansowa w

tys. ztotych

Udziaf

procentowy w

aktywach
I. Aktywa obciaZone ryzykiem

kredytowym inne ni2 naleZnoSci

wykazane w bilansie 18 0,29% 5 0,10%

II. kategoriach lokat:

Wartok

tys. ztotych

Udzialprocentowy

W ogalnej sumie

.
Wartok

rb l ansowa w

tys. zlotych

procentowy w

ogOlnej sumie

Papiery Skarbu Panstwa: -

Papiery komercyjne - -

Listy zastawne - - - -
Instrumenty pochodne o dodatnim

saldzie rozliczen z kontrahentem 18 100,00% 5 100,00%

Transakcje przy zobowigzaniu sic.

drugiej strony do odkupu
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Poziom obcigienia aktywOw i zobowiqzon Subfunduszu ryzykiem walutowym

Za aktywa lub zobowidzania obcidZone ryzykiem walutowym uznaje sic aktywa lub zobowidzania,
ktOrych wartok godziwa uzale2niona jest od poziomu kurs6w walut obcych.

31.12.2011 31.12.2010

Wartok bilansowa w

tys, zlotych

Udzial

procentowy w
aktgwach

Wartok bilansowa w
tys. ztotych

Udzial
procentowy w

aktywach
I. Aktywa obciaZone

ruzukiem walutowum 3 893 62,90% 2 165 44,54%

Koncentracja ryzyka

walutowego w
kategoriach lokat:

Udziat procentowy w ogalnej sumie Udzial procentowy w ogalnej sumie

Papiery
udzialowe

Instrumenty
dune

Instrumenty
pochodne

Papiery

udziatowe

Instrumenty
dune

Instrumenty

pochodne
CAD 1,98%

7,92% -

28,95% 0,16%

7,40% 0,05%

2,24% 0,03%

51,03% 0,24%

4,41% -

- - -

6,76% - -

22,37% - -

5,97% -

- -

60,25% 0,24%

CHF

CZK

EUR

GBP

HUF

USD

Wartok bilansowa w

tys. ziotych

Udzial
procentowy w

zobowinzaninch

Wartok bilansowa w

tys. zlotych

Udzial
procentowy w

zobowinzaninch

H.

Lobowiazama

obcicpone ryzykiem
walutowym: 352 66,17%

NOTA NR 6 - INSTRUMENTY POCHODNE

Na dzien 31 grudnia 2011 r.:

Typ zajgtej

pozycji

Rodzaj
i

nstrumentu

pochodnego

Cel otwarcia pozycjiji
a rtWok otwortej

pozycji (w tys.z1.)

aW rtok przyszfych
tatnoki Funduszu

( w tys.)

Wartoki przysztych
platnoki kontrahenta

(w tys.)

Data 

zapadalnoki

Pozycja dfuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
8 490 HUF 121 PLN 02-01-2012

Pozycja dfuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
2 65 GBP 345 PLN 03-01-2012

Pozycja dfuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
9 300 USD 1 034 PLN 03-01-2012

Pozycja dfuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
6

230 EUR 1 022 PLN 02-01-2012

Pozycja dfuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
0

1 017

230

PLN

EUR 1

230

017

EUR

PLN

02-01-2012

03-01-2012

Pozycja dfuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
0

8

121

490

PLN

HUF

8 490

121

HUF

PLN

02-01-2012

03-01-2012
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No dzien 31 grudnia 2010 1.:

Typ zajetej

pozycji

Rodzaj

instrurnentu

pochodnego

Cel otwarcia pozycji
WartaAt otwartej

pozycji (w tysit..)

Wartok przysztych

platno§ci Funduszu

( w tys.)

Wartoki przysztych

ptatno§cr kontrahenta

(w tys.)

Data zapadalnoSci

Pozycja dtuga FX SWAP
Ograniczenie ryzyka

walutowego
130 USD 390 PLN 03-01-2011

Poz cja dfuga FX SWAP
Ograniczen e ryzyka

walutowego
0 385 PLN 130 USD 03-01-2011

NOTA NR 7 - Transakcje przy zobowigzaniu sic Subfunduszu lub drugiej strong do odkupu

31.12.2011 31.12.2010

I. Transakcje przy zobowigzaniu sic drugiej strong do odkupu, w tym:

1.

2

Transakcje, w wyniku ktOrych nastepuje przeniesienie no Subfundusz
prow wiasnoki i ryzyk

Transakcje, w wyniku ktOrych nie nostepuje przeniesienie na Subfundusz
prow wiasnoki i ryzyk

_

- -

II. Transakcje przy zobowigzaniu sic Subfunduszu do odkupu, w tym: -

1.

2

Transakcje, w wyniku kt6rych nostepuje przeniesienie no drug) strong
prow wiasnogci i ryzyk

Transakcje, w wyniku ktOrych nie nostgpuje przeniesienie no drug)
strong prow wiosnogci i ryzyk

III.
Naleinoki z tytulu papierOw wartokiowych po2yczonych od
Subfunduszu w trybie przepisOw rozporzcidzenia o po2yczkach
papierOw wartokiowych

IV.
Zobowigzania z tytufu papierOw wartokiowych po2yczonych przez
Subfundusz w trybie przepisOw rozporzgdzenia o po2yczkach papierOw
wartosciowych

 -

NOTA NR 8 - KREDYTY I POZYCZKI

. Informacje o zaciggnietych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i poiyczkach
pienie2nych w kwocie stanowiocej, no dzien ich wykorzystania, wiecej nit 1% wartoSci aktywOw
Subfunduszu

W okresie sprowozdawczym i poprzedzajgcym okresie sprowozdawczym nie zostafy zaciggniete
wykorzystane przez Subfundusz kredyty i poZyczki pienicZne w kwocie stanowigej, no dzien ich
wykorzystania, wiecej nit 1% wartoki aktywOw Subfunduszu.

2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz po2yczkoch pienicZnych w kwocie stanowiqcej, no
dzien ich udzielenia, wiecej ni2 1% wartoki aktywOw Subfunduszu

W okresie sprowozdawczym i poprzedzajocym okresie sprowozdawczym nie zostaly udzielone przez
Subfundusz poZyczki pienicZne w kwocie stanowiocej, no dzien ich udzielenia, wiccej nie 1% wartoki
aktywOw Subfunduszu.
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NOTA NR 9 - WALUTY I RO2N ICE KURSOWE

1. Walutowa struktura pozycji bilansu

Na dzien 31 grudnia 2011 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu no PLN przedstawiala
sic nostcpujqco (w tys. ztotych):

Pozycja bilansowa CAD CHF EUR GBP HUE TRY USD PLN RAZEM

Sktadniki lokot notowane no
oktywnym rynku

Sktadniki lokot nienotowane no
aktywnym rynku

Srociki pienigine i ich ekwiwolenty

Nale±noki

75

0

1

0

300

0

3

0

1 096

6

33

4

280

2

20

0

85

1

0

0

0

0

10

0

1 932

9

33

3

1

812

0

451

33

4

1

580

18

551

40

Wszystkie pozostate pozycje bilansu byty denominowane w PLN.

Na dzien 31 grudnia 2010 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu no PLN przedstawiato
sic nostcpujoco (w tys. ztotych):

Pozycja bilansowa CAD CZK EUR GBP TRY USD PLN RAZEM

Sktadniki lokot notowone no
oktywnym rynku

Sktadniki lokot nienotowone no
oktywnym rynku

8 rodki pieniOne i ich ekwiwolenty

Zobowiozonio

90

0

0

0

138

0

0

0

457

0

14

53

122

0

0

125

0

0

82

0

1 231

5

26

174

1 044

0

1 504

180

3 082

5

1 626

532

Wszystkie pozostate pozycje bilansu byty denominowane w PLN.

2. Dodatnie rOZnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu

Dodatnie raZnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstowioly sic nastcpujoco tys.
ztotych):

01.01-31.12.2011 07.04-31.12.2010

Sktodnik lokat zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

Akcje

Instrumenty pochodne

Kwity depozytowe

167

913

4

542

13

-1

0

127

0

5

5

2

* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych raZnic kursowych

3. Ujemne rOZnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu

Ujemne rOZnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstowiaty sic nostepujqco (w tys. ztotych):

01.01-31.12.2011 07.04-31.12.2010

Sklodnik lokat zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

Akcje

Instrumenty pochodne

Kwity depozytowe

-66

-1 168

-13

18

0

0

-4

-88

0

-29

0

0

wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych raZnic kursowych
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NOTA NR 10 - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrcbnie dla kaidej z kategorii aktywOw,
wedtug podzialu przyjctego w bilansie Subfunduszu (w tys. ztotych)

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat" 01.01-31.12.2011 07.04-31.12.2010

Sktodniki lokat notowone na aktywnym rynku, w tym: 296 52

- diu2ne papiery wartokiowe 0 0

Skfadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: -255 39

- dfu2ne papiery wartokiowe 0 0

RAZEM 41 91

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywOw, ujawniony odrebnie dia
kaZdej z kategorii aktywOw, wedlug podzialu przyjctego w bilansie Subfunduszu (w tys. ztotych)

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji ,Wzrost
(spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny

lokat" 01.01-31.12.2011 07.04-31.12.2010

Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: -974 145

- dIu2ne papiery wortokiowe 0 0

Skladniki lokat nienotowane no aktywnym rynku, w tym: 13 5

- dlu2ne papiery wartokiowe 0 0

RAZEM - 961 150

3. Wyptacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodOw z lokat oraz zrealizowany
zysk ze zbycia lokat

Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wyptaca uczestnikom dywidend ani innych zysk6w kapitalowych.
Dochody to mogo bye realizowane przez uczestnik6w jedynie poprzez odkupienie jednostek
uczestnictwa przez Subfundusz.

NOTA NR 11 - KOSZTY SUBFUNDUSZU

Zgodnie z zapisami Statutu Funduszu, wynagrodzenie wyptacone Towarzystwu jest pomniejszone o
§wiadczenia dodatkowe no rzecz uczestnik6w, ktOrzy przystqpili do Wyspecjalizowanego Programu
Inwestycyjnego.

01.01-31.12.2011
Kwoty Swiadczeri dodatkowych
pomniejszajqcych wynagrodzenie za zarzgdzonie
(w tys. ztotych) 2
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. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wedfug rodzajOw co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji

Subfundusz nie prowadzi ewidencji koszt6w przekraczajqcych wysokok wynagrodzenia Towarzystwa
za zarzqdzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W ksicgach Subfunduszu jako
koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarzqdzanie oraz koszty nielimitowane
pokrywane przez Subfundusz.

2. Wynagrodzenie dia Towarzystwa z wyodrebnieniem czOci zmiennej, uzale2nionej od wynikOw
Subfunduszu

Zgodnie ze Statutem Funduszu wyptacane przez Subfundusz, zaprezentowane w rachunku wyniku z
operacji wynagrodzenie dla Towarzystwa nie zawiera czc§ci zmiennej, uzale2nionej od wynikOw
Subfunduszu.

NOTA NR 12 - DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

1. Wartok aktywOw netto no koniec roku obrotowego za trzy ostatnie Iota obrotowe (w tys.
zfotych)

Rok
Wartok oktywOw netto no koniec

roku obrotowego w tys.
2011
2010

6 119
4 329

Okres od 7 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. byl pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.

2. Warto§6 aktywOw netto no jednostke uczestnictwa no koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
Iota obrotowe (w zlotych)

Rok WartoSe oktywOw netto no jednostkq uczestnictwo
Kategorie A B C

2011
2010

103,23
112,71

Okres od 7 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. byl pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.
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IN FORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubiegfych, ujetych w sprawozdaniu
finansowym za bieiqcy okres sprawozdawczy

Nie wystqpity znaczqce zdarzenia dotyczqce lat ubieglych, ktOre wymagalyby ujecia w
sprawozdaniu finansowym za bie2qcy okres.

2. Informacje o znaczqcych zdarzeniach, jakie nostqpify po dniu bilansowym,
nieuwzglgdnionych w sprawozdaniu finansowym

W dniu 28 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa zostata poinformowana o rezygnacji
Jakuba Karnowskiego z cztonkowstwa w Zarzqdzie PKO TFI S.A. ze skutkiem na dzien 10 kwietnia
2012 r. oraz powolato Remigiusza Riau/rata z dniem 11 kwietnia 2012 r. na stanowisko cztonka
Zarzqdu PKO TFI S.A.

3. Zestawienie oraz objognienie rOinic pomiedzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porOwnywolnych danych finansowych a uprzednio sporzqdzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Nie wystqpity znaczqce rOZnice pomiedzy danymi porOwnowczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporzqdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4. Dokonane korekty bledOw podstawowych, ich przyczyny, tytuty oraz wpfyw wywotanych tym
skutkOw finansowych no sytuacje majqtkowq i finansowq, plynnoSe oraz wynik z operacji i
rentownoSé Subfunduszu

W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywat korekt btedOw podstawowych, majqcych
wptyw na sytuacje majqtkowq i finansowq, ptynnok oraz wynik z operacji i rentownok
Subfunduszu, w zwiqzku z czym nie zoistniato koniecznok informowania uczestnikOw o zmianie
warto§ci jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystqpity przypadki zawieszania
zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a take zawieszenia w dokonywaniu wyceny
aktywOw netto no jednostke uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie
wystqpity przypadki nierozliczenia sic transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5. Kontynuacja dziololnoki Subfunduszu

jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporzqdzone zostato przy zatoleniu
kontynuowania dziatalnoki przez Subfundusz w dajqcej sic przewidziee przyszto§ci tj. przez okres
co najmniej 12 miesiecy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarzqdu PKO TFI S.A. nie istniejq
okoliczno§ci wskazujqce no zagrolenie kontynuacji dziatalnoki Subfunduszu.

6. Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktOre moglyby w istotny sposOb
wplynq6 no ocene sytuacji majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian

Subfundusz nie posiada innych informacji nit wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re
moglyby w istotny sposOb wptynqC no ocene sytuacji majqtkowej, finansowej, wyniku z operacji i
ich zmian.
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Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Og(Ana charakterystyka Subfunduszu

a. Siedzibq Subfudnuszu PKO DObr Luksusowych Globalny („Subfundusz") jest
Warszawa, ul. Pulawska 15.

b. Subfundusz PKO Dar Luksusowych Globalny rozpoczql dzialalnoSe 7 kwietnia 2010 r.
Subfundusz PKO D6br Luksusowych Globalny zostal wydzielony w ramach PKO
Parasolowy —fundusz inwestycyjny otwarty („Parasolowy — fio", „Fundusz"),
dzialajacego na podstawie Statutu zatwierdzonego decyzjq Komisji Nadzoru
Finansowego nr DFL/4o33/2/24/o7/VI/U/13-4-1/SP z dnia 25 kwietnia 2007 r.
o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy - fundusz
inwestycyjny otwarty. Od 30 czerwca 2010 r. Fundusz dziala pod nazwq PKO
Parasolowy — fundusz inwestycyjny otwarty.

c. Parasolowy — fio zostal wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego
przez Sqd Okregowy w Warszawie pod numerem RFI 298 dnia 29 maja 2007 r.

d. Funduszem zarzqdza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo") z siedzibq w Warszawie przy ulicy Pulawskiej 15. Jedynym
akcjonariuszem Towarzystwa jest Powszechna Kasa OszczcdnoSci Bank Polski S.A.
z siedzibq w Warszawie, ktOra posiada 100% kapitalu zakladowego i ma prawo do 100%
glosOw na Walnym Zgromadzeniu.

e. Towarzystwo rozpoczelo dzialalnoge 4 czerwca 1997 r. Akt zaloZycielski Towarzystwa
sporzqdzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza
Wieficzyslawa Czubaly w Warszawie w dniu 12 listopada 1996 r. i zarejestrowano
w Rep. A — I Nr 11931/96. W dniu 18 czerwca 2001 r. Sqd Rejonowy dla miasta
stolecznego Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
dokonal wpisu Towarzystwa do Rejestru PrzedsiebiorcOw pod numerem KRS
0000019384. Dnia 8 lutego 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjeio
uchwalc o zmianie firmy Towarzystwa na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. Zmiana zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sqdowym w dniu 20 marca
2006 r.

Dla celOw rozliczen z tytulu podatkOw Towarzystwu nadano dnia 26 czerwca 1997 r.
numer NIP 526-17-88-449, a Funduszowi nadano dnia 18 czerwca 2007 r. numer NIP
108-000-31-35. Dla celOw statystycznych Towarzystwo otrzymalo dnia 27 lipca 2001 r.
numer REGON 012635798, a Fundusz otrzymal numer REGON 140991717.

g. Zarejestrowany kapital zakladowy Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2011 r. wynosil
18.000 tys. zi i skladal sic z 180.000 akcji o wartoki nominalnej 100,00 zi kaida.
Kapital wlasny na ten dzien wyni6s161.034 tys.

h. W badanym okresie przedmiotem dzialalnoki Funduszu bylo lokowanie grodkOw
pienicZnych wplaconych przez uczestnikOw- Funduszu w celu zapewnienia wzrostu ich
wartoSci. Fundusz dziala w oparciu Ustawc z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546, z pOin. zm.) oraz na podstawie Statutu.
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Subfundusz PKO Dar Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

OgOlna charakterystyka Subfunduszu (cd.)

i. Celem Subfunduszu jest wzrost wartoki aktywOw Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartoki lokat Subfunduszu. Do 14 stycznia 2 011 r. cel inwestycyjny Subfunduszu byl
realizowany poprzez lokowanie co najmniej 7o% wartoki aktywOvv netto Subfunduszu
w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa zbywane / emitowane przez
podmioty wskazane w art. 125 pkt. 4-8 Statutu Funduszu, lub w instrumenty udzialowe.
Od 15 stycznia 2011 r. nie mniej niZ 6o% wartoki aktywOw netto Subfunduszu stanowiq
lacznie instrumenty udzialowe, a od 28 maja 2011 r. rOwnieZ kontrakty terminowe na
akcje lub indeksy gieldowe akcji. Subfundusz mote inwestowae rOwnieZ w inne
instrumenty finansowe w sposOb dozwolony przepisami prawa oraz postanowieniami
Statutu.

W roku obrotowym i do dnia popisania sprawozdania finansowego Subfunduszu
Czlonkami Zarzqdu Towarzystwa byli:

• Jakub Karnowski Prezes Zarzqdu w calym okresie
• Piotr Zochowski Wiceprezes Zarzqdu od 1 czerwca 2011 r.
• Piotr Dubno Czlonek Zarzqdu do 31 grudnia 2011 r.

Dnia 28 marca 2012 r. Jakub Karnowski zloiy1 rezygnacje z czlonkowstwa w Zarzqdzie
Towarzystwa, ze skutkiem od 10 kwietnia 2012 r. Jednoczekiie, w dniu 28 marca
2012 r. na funkcje Czlonka Zarzqdu Towarzystwa ze skutkiem od 11 kwietnia 2012 r.
zostal powolany Remigiusz Nawrat.

k. Funkcje Depozytariusza Funduszu sprawowal Bank Handlowy w Warszawie S.A.
z siedzibq w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16.

Funkcje Agenta Transferowego Funduszu sprawowal PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibq
w Warszawie przy ul. GrOjeckiej 5.

Jednostkami powiqzanymi z Towarzystwem sq:

PKO BP SA - jednostka dominujqca

oraz spOlki naleZqce do Grupy kapitalowej jednostki dominujqcej w stosunku
do Towarzy-stwa.

n. Na dzien bilansowy na rachunkach uczestnik6w Subfunduszu znajdowalo sic
59.276,923 jednostek uczestnictwa, w tym: 58.957,177 jednostek typu A oraz 319,746
jednostek typu C. Na dzien 31 grudnia 2011 r. wartoge jednostki kategorii A i C wynosila
103,23 A.
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Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

II. Informacje dotyczace przeprowadzonego badania

a. Badanie sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r. zostalo przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibq
w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanq na Este podmiotOw uprawnionych do
badania sprawozdan finansowych pod numerem 144. W imieniu podmiotu
uprawnionego badanie przeprowadzone zostalo pod nadzorem kluczowego bieglego
rewidenta Adama Celifiskiego (numer w rejestrze 90033).

b. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostala wybrana na bieglego rewidenta Funduszu
Uchwalq nr 6/4/2011 Rady Nadzorczej Towarzystwa z dnia 20 czerwca 2011 r. na
podstawie artykulu 56 punkt 4 Statutu PKO Parasolowy — fio.

c. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegly rewident przeprowadzajacy
badanie sq niezaleZni od badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia
7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77,
poi. 649 z pain. zm.).

d. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 18 lipca 2011 r.
w okresie:

• badanie wstepne od 12 grudnia do 16 grudnia 2011 r.;
• badanie koncowe od 6 lutego do 3o marca 2012 r.
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Subfundusz PKO Dar Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

III. Charakterystyka wynikOw i sytuacji finansowej jednostki

Sprawozdanie jednostkowe nie tavzglednia wplywu inflacji. OgOlny wskainik zmian poziomu cen
towarOw i uslug konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniOs1 w badanym roku 4,6%
(2010 r.: 3,1%).

Celem badania nie bylo przedstawienie poglebionej analizy ekonomicznej dzialalnoki
Subfunduszu, jego sprawozdania jednostkowego lub ktOregokolwiek z jego komponentOw.
Ocena dzialalnoki wymaga rozpatrzenia m.in. wplywu zjawisk makroekonomicznych, stanu
rynkOw finansowych oraz dlugoterminowej strategii inwestycyjnej realizowanej przez
Subfundusz.

Poniisze komentarze przedstawiono w oparciu o wiedze uzyskanq w trakcie badania
sprawozdania jednostkowego.

• Na sytuacje Subfunduszu w 2011 r. istotny wplyw miala sytuacja makroekonomiczna
na swiatowych rynkach finansowych. W pierwszym pOlroczu 2011 r. kontynuowana byla
stopniowa poprawa sytuacji na rynkach finansowych, a co za tym idzie moZna bylo
zaobserwowae takie powrOt inwestorOw do funduszy inwestycyjnych. Po zalamaniu na
rynkach finansowych w trzecim kwartale 2011 r. (co obrazuje m.in. spadek indeksu
WIG2o o 21,9% na zakonczenie trzeciego kwartalu w porOwnaniu do konca drugiego
kwartalu 2011 r.), w czwartym kwartale 2011 r. nastqpila stabilizacja.

Subfundusz PKO Dar Luksusowych Globalny rozpoczql dzialalnoge 7 kwietnia 2010 r.
W sprawozdaniu finansowym Subfunduszu prezentowane sq dane finansowe na dzien
31 grudnia 2011 r. i za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Dane za okres
porOwnawczy obejmujq dane finansowe na dzien 31 grudnia 2010 r. i za okres
od 7 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., w zwiqzku z czym wartok informacyjna
wskainikOw charakteryzujqcych sytuacje majqtkowq i finansowq oraz wyniki finansowe
Subfunduszu jest ograniczona.

Subfundusz zamknql rok obrotowy zakoficzony 31 grudnia 2011 r. ujemnym wynikiem
z operacji w wysokoki 1.048 tys. zi, ktOry byl niZszy ni2 wynik z operacji wypracowany
w okresie obrotowym zakonczonym 31 grudnia 2010 r. 0 1.249 tys. zi, tj. 0 621,4%.
Ujemny wynik z operacji zostal wygenerowany glOwnie przez osiqgniety w roku
obrotowym spadek niezrealizowanego wyniku z wyceny lokat w kwocie 961 tys.

Na dzien 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wyniosly 6.119 tys. zi i wzrosly
w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2010 r. 0 1.790 tys. zl , tj. 0 41,3%. Na zmiane
aktywOw netto wplyw mial przede wszystkim wzrost lokat notowanych na aktywnym
rynku.
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Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki (cd.)

6
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-
Subfunduszu w sumie przychodów z lokat, wyniku zrealizowanego i zmiany

Towarzystwa.
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Subfundusz PKO Dar Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania jednostkowego (cd.)

BILANS na dzieri 31 grudnia 2011 r.

1. Lokaty

Wartok portfela lokat Subfunduszu na dzieri 31 grudnia 2011 r. wynosila 4.598 tys. zi
porOwnaniu ze stanem na 31 grudnia 2010 r. ulegla zwickszeniu o 1.511 tys.

tj. 0 48,9%.

Na dzien 31 grudnia 2011 r. skladnikami lokat Subfunduszu byly glOwnie akcje (97,0%
portfela lokat). Na dzien 31 grudnia 2011 r. Subfundusz posiadal rownie2 lokaty
w instrumenty pochodne wyceniane na 18 tys.

Zestawienie lokat i ich struktura zostaly przedstawione w sprawozdaniu jednostkowym
Subfunduszu.

Lokaty na dzien 31 grudnia 2011 r. zostaly potwierdzone przez Depozytariusza.

2. grodki pienicine i ich ekwiwalenty

Saldo grodkOw pienicinych Subfunduszu na koniec badanego roku obrotowego
wynosilo 1.551 tys. zi i uleglo zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia
2010 r. o kwote 75 tys. zi, tj. o 4,6%. Stan srodkow pienicZnych stanowil 25,1% aktywOw
Subfunduszu.

NaleinoSci

Saldo nale2noSci na dzien 31 grudnia 2011 r. wynosilo 4o tys. zi i uleglo zmniejszeniu
w stosunku do salda na dzien 31 grudnia 2010 r. o 108 tys. zl. Na saldo nale2noki
skladaly sic nale2nogci z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa w kwocie 33 tys. zi
(82,5% salda nalanoSci).

4. Zobowivania

Saldo zobowivan Subfunduszu na koniec 2011 r. uleglo zmniejszeniu w stosunku
do stanu na dzien 31 grudnia 2010 r. 0 462 tys. zi, tj. o 86,8% i uksztaltowalo sic
na poziomie 70 tys. zl. GlOwnymi skladnikami zobowivan byly zobovvivania z tytulu
wplat na jednostki uczestnictwa w wy -sokoki 3o tys. zi (42,9% salda zobowivali) oraz
zobowiqzania wobec TFI w kwocie 22 tys. zi (31,4% salda zobowiqzan).

5. Kapital Subfunduszu

Saldo kapitalu Subfunduszu wynioslo na dzieri 31 grudnia 2011 r. 6.966 tys. zi i bylo
vvysze w stosunku do stanu na koniec poprzedniego okresu obrotowego 0 2.838 tys. zi,
tj. o 68,8%.

Calkowita wartoge nabytych jednostek uczestnictwa w roku obrotowym od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r. wyniosla 15.547 tys. zi, zas calkowita wartoSe jednostek
uczestnictwa umorzonych w tym roku obrotowym wyniosla 12.709 tys.
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Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania jednostkowego (cd.)

_ ACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI za rok obrotowy do 31 grudnia 2011 r.

6. Przychody z lokat

Przychody z lokat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wyniosly-
216 tys. zi i byly o 190 tys. zi, tj. 0 730,8% vvyZsze w stosunku do poprzedniego okresu
obrotowego. Wzrost przychodOw z lokat wynika glOwnie ze wzrostu przychodOw
odsetkowych o 8o tys.

Na saldo przychodOw skladaly sic przede wszystkim przychody odsetkowe (44,5% salda
przychodOw z lokat) oraz dywidendy i inne udzialy w zyskach (38,4% salda przychodOw
z lokat).

7. Koszty Subfunduszu

Koszty dzialalno§ci operacyjnej Subfunduszu za badany rok obrotowy wzrosly
w stosunku do okresu poprzedzajgcego o 278 tys. zi, tj. o 421,2% i wyniosly 344 tys. zi.
Na saldo pozycji skladalo sic glOwnie wynagrodzenie dla Towarzystwa (85,2% salda).

8. Zrealizowany wynik ze zbycia lokat

W badanym roku obrotowym Subfundusz zrealizowal zysk ze zbycia lokat w kwocie
41 tys. zl. W okresie obrotowym zakoficzonym 31 grudnia 2010 r. Subfundusz
zrealizowal zysk ze zbycia lokat na poziomie 91 tys.

9. Niezrealizowany wynik z wyceny lokat

Spadek niezrealizowanego wyniku z wyceny lokat w roku obrotowym od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r. wyni0s1 961 tys. zi (w porOwnaniu do wzrostu niezrealizowanego
wyniku z wyceny lokat w poprzednim okresie obrotowym na poziomie 150 tys. z1).

10. Podatek dochodowy od osOb prawnych

Fundusze inwestycyjne, na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osOb
prawnych, zwolnione sq podmiotowo z podatku dochodowego od osOb prawnych.

p C
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Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

V. Stwierdzenia niezaleinego bieglego rewidenta

a. Zarzqd Towarzystwa przedstawil w toku badania zgdane informacje, wyja§nienia
i oSwiadczenia oraz przedlo2y1 ogwiadczenie o kompletnym ujeciu danych w ksiegach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobovvivaii warunkowych, a take poinformowal
o istotnych zdarzeniach, ktOre nastqpily po dniu bilansowym do dnia zio2enia
oSwiadczenia.

b. Zakres badania nie byl ograniczony.

c. Subfundusz posiadal aktualnq, zatwierdzonq przez Zarzqd dokumentacje opisujqcq
zasady (polityke) rachunkowoki. Przyjete przez Subfundusz zasady rachunkowoki byly
dostosowane do jego potrzeb i zapewnialy wyodrebnienie w rachunkowoki wszystkich
zdarzen istotnych do oceny sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku z operacji
Subfunduszu, przy zachowaniu zasady ostro2nogci. Zostala zachowana ciqgloge
stosowanych zasad w stosunku do okresu ubieglego.

d. Bilans zamkniccia na koniec ubieglego okresu obrotowego, zostal, we wszystkich
istotnych aspektach, prawidlowo wprowadzony do ksiqg rachunkowych jako bilans
otwarcia bie4cego okresu.

e. Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu za okres obrotowy od 7 kwietnia do
31 grudnia 2010 r., zostalo zatwierdzone Uchwalq nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
28 kwietnia 2011 r. oraz zloone w Krajowym Rejestrze Sqdowym w Warszawie w dniu
9 maja 2011r. i ogloszone w Monitorze Polskim B numer 1796 w dniu 3 pa2dziernika
2011 r.

f. Sprawozdanie jednostkowe za poprzedzajqcy okres obrotowy zostalo zbadane przez
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegly rewident wydal opinie bez zastrze2en.

g. Dokonaligmy oceny prawidlowoki funkcjonowania systemu ksiegowoki. Naszej ocenie
podlegaly w szczegOlno§ci:
- prawidlowoge dokumentacji operacji gospodarczych;
- rzetelnok, bezblednok i sprawdzalnoge ksiqg rachunkowych, w tym take

prowadzonych za pomocq komputera;
stosowane metody zabezpieczania dostepu do danych i systemu ich przetwarzania
za pomocq komputera;
ochrona dokumentacji ksiegowej, ksiqg rachunkowych i sprawozdania
jednostkowego.

Ocena ta, w polqczeniu z badaniem wiarygodnoki poszczegOlny-ch pozycji
sprawozdania jednostkowego daje podstawe do wyraienia ogOlnej, calogciowej opinii
o tym sprawozdaniu. Nie bylo celem naszego badania wyraenie kompleksowej opinii
na temat funkcjonowania wyZej wymienionego systemu.
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Subfundusz PKO DObr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

V. Stwierdzenia niezaleinego bieglego rewidenta (cd.)

h. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objanienia przedstawiaja wszystkie
istotne informacje okrelone przez Rozporzadzenie Ministra FinansOw z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegOlnych zasad rachunkowoki funduszy
inwestycyjnych („Rozporzadzenie — Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859)
w sposOb kompletny i prawidlowy we wszystkich istotnych aspektach.

i. W objctym badaniem okresie obrotowym mialy miejsce czynne przekroczenia limitOw
inwestycyjnych, ktOre zostaly zgodnie z obowiazujacymi przepisami zaraportowane do
Komisji Nadzoru Finansowego. Jak zostalgmy poinformowani w objctym badaniem
okresie obrotowym nie wystapily takie przekroczenia limitOw dokonywania lokat
(zakresu podmiotOw, z ktOrymi Subfundusz mote zawierae transakcje, zakresu lokat,
jakie Subfundusz mote dokonae, koncentracji lokat w ramach poszczegOlnych ich
kategorii oraz jednego emitenta), terminOw i procedur rozliczania transakcji
z uczestnikami Subfunduszu oraz rzetelnoki wyceny aktywOw wedlug wartoki
godziwej (jeZeli wymagana przepisami), kt6re nie zostalyby zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawidlowo zaraportowane do Komisji Nadzoru Finansowego.

p C
13



Subfundusz PKO Deibr Luksusowych Globalny
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Informacje i uwagi koricowe

Niniejszy raport zostal sporzadzony w zwiqzku z badaniem sprawozdania jednostkowego
Subfunduszu PKO Dar Luksusowych Globalny z siedziba w Warszawie przy ulicy Pulawskiej
15. Sprawozdanie jednostkowe zostalo podpisane przez Zarzad Towarzystwa oraz osobe,
ktOrej powierzono prowadzenie ksiag rachunkowych, dnia 30 marca 2012 r.

Raport powinien bye czytany wraz z opinia bez zastrzeZen niezalenego bieglego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z dnia 3o marca 2012 r. dotyczqca wyZej opisanego sprawozdania jednostkowego. Opinia
o sprawozdaniu jednostkowym wyra.a ogOlny wniosek wy-nikajacy z przeprowadzonego
badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wynikOw badania poszczegOlnych pozycji
sprawozdania bacU zagadnien, ale zaklada nadanie poszczegOlnym ustaleniom odpowiedniej
wagi (istotnoki), uwzgledniajacej wplyw stwierdzonych faktOw na rzetelnok i prawidlowok
sprawozdania jednostkowego.

Przeprowadzaj4cy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., spOlki wpisanej
na Este podmiotOw uprawnionych do badania sprawozdati finansowych pod numerem 144:

Adam Celitisld

Kluczowy Biegly Rewident
Numer ewidencyjny 90033

Warszawa, 3o marca 2012 r.
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