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Opinia niezaleinego bieglego rewidenta

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

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego PKO
Swiatowy Fundusz Walutowy — specjalistyczny fundusz invvesty -cyjny otwarty (zwanego dalej
„Funduszem", ,PKO Swiatowy Fundusz Walutowy — sfio") 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., wykazujqcy aktywa netto na kwoty
164.649 tys. zi, rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 r. wykazujqcy dodatni wynik z operacji w kwocie 6.345 tys. zi oraz zestawienie zmian
w aktywach netto.

Za sporzqdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego, Listu
Towarzystwa do UczestnikOw Funduszu oraz prawidlowok ksiqg rachunkowych
odpowiedzialny jest Zarzqd PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej
„Towarzystwem"). Zarzqd Towarzystwa oraz Czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz List Towarzystwa do UczestnikOw Funduszu
spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzegnia 1994 r. o rachunkowoki
(„Ustawa o rachunkowoki" — Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z pOhi. zm .) oraz przepisach
Rozporzqdzenia Ministra FinansOw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegOlnych zasad
rachunkowoki funduszy inwestycyjnych („Rozporzqdzenie" — Dz. U. z dnia
31 grudnia 2007 r. nr 249, poz. 1859).

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

Badanie przeprowadzilikny stosownie do:

a. przepisOw rozdzialu 7 Ustawy o rachunkowoki;

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

Badanie zostalo zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskae Ivystarczahca pewnok,
polqczone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych bledOw i przeoczefi. Badanie
obejmowalo miedzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej prOby, dowodOw
potwierdzajqcych kwoty i informacje wykazane w polqczonym sprawozdaniu finansowyin.

P



Opinia niezaleinego bieglego rewidenta

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

Badanie obejmowalo rOvvnieZ ocenc zasad rachunkowoki stosowanych przez Towarzystwo
oraz istotnych oszacowan dokonywanych przy sporzadzeniu polaczonego sprawozdania
finansowego, a take ogOlna ocenc jego prezentacji. UwaZamy, ze nasze badanie stanowilo
wystarczajaca podstawc dla wyraZenia opinii.

Naszym zdaniem, zalqczone pol4czone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych
aspektach:

a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuacjc majatkowa i finansowa Funduszu na dzien
31 grudnia 2011 r. oraz wynik z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2011 r. zgodnie obowiazujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zasadami rachunkowoki okreglonymi w Ustawie o rachunkowoki oraz przepisach
Rozporzadzenia 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);

b. jest zgodne w formie i treki z obowiazujacymi Towarzystwo przepisami prawa, w tym
z wymogami Rozporzadzenia oraz Statutem Funduszu;

c. zostalo sporzadzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych
Subfunduszy zgodnie z wymagajacymi zastosowania zasadami (polityka)
rachunkowoki.

Informacje zawarte w Likie Towarzystwa do UczestnikOw Funduszu sa zgodne
z informacjami zawartymi w zbadanym polqczonym sprawozdaniu finansowym.

Do polaczonego sprawozdania finansowego dolaczono ogwiadczenie depozytariusza
o zgodnoki ze stanem faktycznym danych dotyczacych stanOw aktywOw zapisanych na
rachunkach pieniOnych i rachunkach papierOw wartokiowych oraz poZytkOw z nich
wynikajacych przedstawionych w polaczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu.

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

Adam Celifiski

Kluczowy Biegly Rewident
Numer ewidencyjny 90033

Warszawa, 3o marca 2012 r.
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Warszawa 30 moral 2012 r.

Szanowni Ponstwo,

Przedstowiamy sprawozdanie finonsowe funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez

PKO TFI za okres sprowozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Rok 2011 byt piqtym rokiem Swiatowego kryzysu finansowego. Choe jego poczqtki mioly

miejsce no amerykonskim rynku nieruchomoSci, obecnie przybiera on forme braku

rOwnowagi fiskalnej rozwinietych krojaw Unii Europejskiej. Nosilojqce sic w ostatnich

kwartatach prOby rozwiqzania tego problemu (78 mld euro poZyczki din Portugalii w maju,

zatwierdzenie kolejnych transz po2yczek dla Grecji, zwickszenie kompetencji Europejskiego

Funduszu StabilnoSci Finansowej EFSF), wciq2 nie przynoszq zadowolojqcych rezultataw. Te

niepokoje przyczynity sic do kolejnej fall spodkaw, ktOre przeszty przez Swiotowe rynki akcji

w sierpniu ubiegiego roku przynoszqc 20-25% przeceny indeksOw.

Podobna korekta dotkneta rawnie2 warszawskie indeksy gieldowe. Wydaje sic jednak, 2e poza

wahaniami no rynkach finansowych polska gospodarka wciej2 pozostaje odporna no kryzys.

RoSnie sprzeda2 detaliczna a wroz z niq produkcja przemystowa, co pozwola utrzymac stopg

bezrobocia no stosunkowo niskim poziomie (12,5% no koniec grudnia 2011 r. w porawnaniu

do 12,4% w grudniu 2010 r.). Dobry Stan gospodarki pozytywnie wplywo no budget ponstwa.

W 2011 roku udato sic ograniczyc deficyt bud2etowy z planowonych 40,2 do 25,1 mld zt.

Zfq informacjq jest utrzymujqcy sic no wysokim poziomie wska2nik inflacji wynoszqcy 4,6%

no koniec grudnia ubiegfego roku. ZIo2yty sic no to miedzy innymi: podwy2ka podstawowej

stawki podatku VAT z 22 do 23%, ostabienie zlotego a tak2e wzrost ceny surowcaw i

ZywnoSci no Swiatowych rynkach. Taki poziom inflacji sprawia, 2e tradycyjne for my

lokowania kapitatu nie mogq zapewnie ochrony oszczednoSci przed utratq wartoSci. Jednym z

rozwiqzan mogq bye portfele inwestycyjne oferowane przez PKO TFI oporte no odpowiednio

zbilansowanym koszyku funduszy inwestycyjnych.



Warto zaznaczyC, Ze w ciagu ostatnich dwach lot PKO TFI dokonato gruntownej przebudowy

filozofii zarzadzonia. dzieki czemu w 2011 roku produkty Towarzystwa owanso n,voly no

najwyZsze w historii pozycje w rankingoch funduszy inwestycyjnych.

Dzickujac Panstwu za powierzenie swoich SrodkOw w zarzadzanie funduszom PKO TFI

zapraszamy do zapoznania sic z informacjami zawartynni w niniejszym sprawozdaniu.

PoniZej przedstawiono szczegalowe informacje o stopach zwrotu funduszy inwestycyjnych

PKO TFI.

Wyniki funduszy inwestycyjnych (jednostki A, B, C)

Dane za okres 31.12.2010 - 31.12.2011

PKO Rynku Pienie2nego - fio +3,51%

PKO Skarbowy - fio +4,54%

PKO Obligacji - fio +5,66%

PKO Obligacji Diugoterminowych - fio +6,37%

PKO Stabilnego Wzrostu - fio -5,03%

PKO Strategicznej Alokacji - fio -13,92%

PKO ZrOwnowa2ony - fio -13,35%

PKO Akcji - fio -21,41%

PKO Akcji Nowa Europa - fio -20,27%

PKO Akcji Malych i 8rednich Spbfek - fio -21,70%

PKO Bezpieczna Lokata I - fiz -0,60%

PKO Porasolowy - fio

PKO Skarbowy Plus +5,04% (*)

PKO PopierOw DluZnych Plus +6,47%

PKO Stobilnego Wzrostu Plus -4,43%

PKO ZrOwnowo2ony Plus -11,59%

PKO Akcji Plus -20,39%

PKO Akcji Molych i 8rednich Spatek Plus -11,50% (*)

PKO SurowcOw Globalny -12,49%

PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny -8,03%

PKO [MN Luksusowych Globalny -8,41%

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny -27,98%

Spd Rejonowu dla 0'4 st. WorszavA; Kopitat zaktatioviu 18 000 000 zt
X8 Wydziot Gospodcaug KRS (w cobki op- kw:of-10
nu KRS 0000019384 NIP: 526-17-88-449



PKO 8wiatowy Fundusz Walutowy - sfio

PKO PapierOw Dfu2nych EURO

PKO PapierOw Diu2nych USD

PKO Akcji RynkOw Wschodzqcych

PKO Akcji Rynku Azji i Pocyfiku

PKO Ochrony Kapitalu 100

PKO Akcji Rynku Amerykanskiego

PKO Akcji Rynku japohskiego

+9,05%

+14,66%

-8,65%

-5,81%

-6,01% (-1

+9,89%

-1,14%

Subfundusz rozpoczql dzialalnoSe 24.02.2011 r.

(*1 Dawniej Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego

Z wyrazami szacunku,

jukub Karnowski Piotr 2ochowski

Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzgdu

Sqd Rejonovvg did 111. St. MIK:Din Kapitaltakfadowg 18 000 000 zt
xli WO71of Gospodorczg KRS (w c( .d&i optocong)
fir KRS 0000019384 NIP: 520-17-88-449



OSWIADCZENIE ZARMDU

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

29 wrzegnia 1994 r. o rochunkowoki (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z paZniejszymi

zmianorni) oraz Rozporzqdzeniem Ministry Finansaw z dnia 24 grudnia 2007 r.

w sprawie szczegalnych zasad rachunkowoSci funduszy inwestycyjnych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) przedstawia polaczone sprawozdanie fmansowe

funduszu PKO 8wiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny

otwarty, obejmujqce:

1. Wprowadzenie do polgczonego sprowozdania finansowego.

2. Polgczone zestawienie lokat wedfug stanu na dzien 31 grudnia 2011 r.

3. Polqczony bilans sporzgdzony na dzien 31 grudnia 2011 F. wykazujqcy aktywa netto w

wysokoki 164 649 tys. zfotych.

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

31 grudnia 2011 r. wykazujgcy dodatni wynik z operacji w wysoko§ci 6 345 tys. zfotych.

5. Polgczone zestawienie zmian w oktywach netto.

ja b Karnowski Piotr 2ochowski
Pries Zarzqdu Wiceprezes Zarzgdu

Malgorzata 81-cifin
GlOwny Ksie'gowy Funduszy

Warszawa, 30 marco 2012 roku



PO-LACZONE SPRAWOZDAN I E FINANSOWE

PKO 8WIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY -
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTVVARTEGO

za rok zakoficzony dnia 31 grudnia 2011 roku.



Polquone sprawozdanil? finons0we PKO Swiatovvy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otworty 70 rok z0koriczony dnia 31 grudnia 2077 roku

WPROWADZENIE DO POIACZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Funduszu

Nazvva Funduszu: PKO Swiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
(„PKO 8wiatowy Fundusz Walutowy - sfio").

PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z
wydzielonymi subfunduszami, dziafajqcym no dzien sporzqdzenia sprowozdania finansowego, na
podstawie ustawy o funduszach Inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546
z pO2niejszymi zmianami), ktara weszla w zycie dnia 1 lipca 2004 r.

Statut Funduszu zatwierdzony zostai decyzjq Komisji Papieraw WartoSciowych i Giefd (obecnie
Komisja Nadzoru Finansowego „KNF") nr DFI/W/4033-13/1-1-4086/2005 z dnia
16 wrzeSnia 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE 8wiatowy Fundusz
Walutowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Od dnia 1 grudnia 2009 r. Fundusz dzialal pod nazwq PKO 8wiatowy Fundusz Walutowy -
specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami. Od dnia 14 sierpnia
2010 r. Fundusz dziala pod nazwq PKO 8wiatowy Fundusz Walutowy - specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otworty.

PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowoSC prnwnq. Zostof wpisany do Rejestru
Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sqd Okregowy w Worszawie VII Wydziaf Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFi 208 w dniu 19 paZdziernika 2005 r.

W sklod Funduszu wchodzi siedem Subfunduszy:

PKO PapierOw DfuZnych EURO

PKO PapierOw DfuZnych USD

PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku

PKO Ochrony Kapitafu 100

PKO Akcji Rynku Amerykariskiego

PKO Akcji Rynku japonskiego

PKO Akcji Rynków Wschodzocych

Subfundusze: PKO Papieraw DfuZnych EURO, PKO PapierOw DfuZnych USD, PKO Akcji Rynku Azji i
Pocyfiku utworzone zostaly no podstawie decyzji Komisji Papieraw WartoSciowych i Giefd nr
DFI/W/4033-13/1-1-4086/2005 z dnia 16 wrzeSnia 2005 r., a zarejestrowane w Rejestrze Funduszy
Inwestycyjnych prowadzonym przez Sqd Okregowy w Warszawie VII Wydziaf Cywilny, Rejestrowy pod
numerem RFi 208 w dniu 19 paidziernika 2005 r.

Subfundusze: PKO Ochrony Kapitafu 100, PKO Akcji Rynku Amerykanskiego, PKO Akcji Rynku
japonskiego utworzone zostaly na podstawie decyzji Komisji PapierOw WartoSciowych i Giefd
nr DFI/W/4032-13/5-3-4101/2006 z dnia 11 wrzeSnia 2006 r. dotyczqcej zmian w statucie
PKO 8wintowego Funduszu Walutowego - sfio obejmujqcych zapisy odnoszoce sic do tychZe
subfunduszy. Zmiony w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sqd Okrcgowy
w Warszowie VII Wydziaf Cywilny, Rejestrowy dotyczqce wpisu pod numerem RFi 208 polegajqce no
dodaniu trzech nowych subfunduszy dokonane zostafy w dniu 11 stycznia 2007 r.

Natomiast Subfundusz PKO Akcji RunkOw Wschodzqcych zostal utworzony no podstawie decyzji
Komisji Ncdzoru Finansowego nr DFL/4033/14/3/07/U/VI/13-1-1/MM z dnia 28 maja 2007 r.
dotyczacej zmian w statucie PKO Swiatowego Funduszu Wolutowego - sfio obejmujqcych zapisy
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Poruczone sprawozdanie finansowe PKO Swigrowy Fundusz Wolutowy .specjah"styczny fundusz inwestggying
otworry zo rok zokoriczony dnio 37 grudnio 2071 roku

odnoszqce sie do tego subfunduszu. Zmiany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych provvadzonym przez
Sqd Okregowy w Warszawie VII Wydzial Cywilny, Rejestrowy dotyczqce wpisu pod numerem RFi 208
polegajqce no dodaniu nowego subfunduszu dokonane zostafy w dniu 30 sierpnia 2007 r.

Aktyvva Subfunduszy PKO PapierOw Dfu2nych GBP oraz PKO PapierOw Dfu2nych CHF, utworzonych
dniu 16 wrzeSnia 2005 r. , zostoly przejete w dniu 5 maja 2010 r. odpowiednio przez aktywa
Subfunduszy PKO Papierdw Dfu2nych USD oraz PKO PapierOw Dfu2nych EURO.

Subfundusze nie posiodajq osobowoSci prawnej. ZarOwno Fundusz jak i poszczegOlne Subfundusze
zostafy utworzone no czas nieokreSlony.

Od 1 grudnia 2009 r. z nazw wszystkich Subfunduszy zostala usunieto czeSe „/CREDIT SUISSE".

W dniu 14 sierpnia 2010 r. wprowadzono nastepujgce zmiany:

• Subfundusz PKO Europejskiego Rynku Akcji zmienif nazwe no Subfundusz PKO Akcji Rynku
Europejskiego

• Subfundusz PKO Amerykonskiego Rynku Akcji zmienif nozwe no Subfundusz PKO Akcji Rynku
Amerykonskiego

• Subfundusz PKO Japonskiego Rynku Akcji zmienif nazwe no Subfundusz PKO Akcji Rynku
Japonskiego

• Subfundusz PKO Malych SpOfek Japonskich JPY zmienif nazwe no Subfundusz PKO Akcji Rynku
Azji i Pacyfiku

• Subfundusz PKO RynkOw Wschodzocych zmienif nazwe no Subfundusz PKO Akcji Rynk6w
Wschodzqcych

W dniu 9 listopada 2011 r. Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego zmienif nazwe na Subfundusz
PKO Ochrony Kapitofu 100.

2. Dane Towarzystwa **ego organem Funduszu

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

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

3. Okres sprawozdawczy i dzien bilansowy

Polgczone sprawozdanie finansowe PKO 8wiatowy Fundusz Walutowy - sfio obejmuje rok zakonczony
dnia 31 grudnia 2011 r.
Dniem bilansowym jest 31 grudnio 2011 r.

4. Kontynuacja dzialalnoSci Funduszu

Poloczone sprawozdanie finansowe sporzgdzone zostofo przy zoloieniu kontynuowonio dzialalnoSci
przez Fundusz w dajgcej sie przewidziee przyszfoSci, tj. przez okres co nojmniej 12 miesiccy od dnia
bilansowego. Nie istnieja okolicznoSci wskozujace no zogrolenie kontynuowania dziofolnoSci Funduszu
oraz Subfunduszy.

5. Podmiot, ktaremu powierzono badanie sprawozdanie finansowego Funduszu

Badonie potqczonego sprawozdania finansowego PKO 8wintowy Fundusz Wolutowy - sfio zo rok
zakonczony dnia 31 grudnio 2011 r. powierzono PricewuterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibq w



Pctqczooe sprovvozdunie fththisowe PKO Swiuluwy fundusz Walutowy specionstyczny ninth's? inwesnicyjny
otworty za rok zokonczony dnia 37 grudnia 2071 roku

Warszowie, Al. ArfTlii Ludowej 14, wpisanej no liste podmiotOw uprawnionych do badania sprowozdan
finansowych pod numerem 144.

6. Kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu

KaMy z Subfunduszy oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charokteryzujoce sic tym, 2e uczestnik
przy nabywaniu ptaci oplatc manipulacyjno maksymalnie do wysokoSci 1,5% kwoty wpfaty .

Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane:

n dla Subfunduszy: PKO Papierów DIu±nych EURO oraz PKO PapierOw Dlu2nych USD -
maksymalnie do wysokoSci 2,1% w skali roku,

n din Subfunduszy: PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Ochrony Kapitatu 100, PKO Akcji Rynku
Amerukonskiego, PKO Akcji Rynku japonskiego i PKO Akcji RynkOw Wschodzacych -
maksymalnie do wysokoSci 4% w skali roku.

Dia Subfunduszu PKO Ochrony Kapitatu 100 decyzja Zarzodu od dnia 1 listopada 2011 r. stawka
optaty za wynagrodzenie Towarzystwo zostafa obniZona do poziomu 2% w skull roku.

Potaczone zestawienie lokat, poloczony bilons, pofaczony rachunek wyniku z operacji oraz poTaczone
zestawienie zmian w aktywach netto nale2y analizowne tacznie z jednostkowymi sprawozdaniami
Subfunduszy.
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Poioczone sprawozdanie finonsowe PKO Swiatowy Fundusz Walutowy specialistyczny fundusz inwestycyjny °twat -7y
za rok zakoriczony dote 31 yrudnio 2017 roku

POLLICZONY BILANS

sporzqdzony no dzien 31 grudnia 2011 r.

(w tysiqcoch ziotych)

31.12,2011 31.12.2010

I. AKTYWA 170 913 198 366

Srodki pienicThe i ich ekwivvolenty 33 337 34 024

NaleZnotci 2 986 215

Transakcje przy zobowicganiu sic drugiej strong do odkupu 0 20 635

Skladniki lokat notowane no oktywnym rynku, w tym: 24 380 11 664

- dfu2ne papiery wartokiowe 12 773 11 664

Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 110 210 131 828

- dlu2ne papiery wartoSciowe 0 0

Pozostale aktywa 0 0

II. ZOBOWIAZANIA 6 264 899

Zobowigzanio wfosne subfunduszy 6 264 899

Zobowigzania proporcjonalne funduszu 0 0

III. AKTYWA NE110 (I-11) 164 649 197 467   

IV. KAPITAt FUNDUSZU 283 191 322 354

Kapital wplacony 662 829 629 627

Kapital wyplacony (wielkok ujemn -379 638 -307 273

V. DOCHODY ZATRZYMANE -134 280 -131 648

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -33 507 -31 185

Zakumulowany, nierozdysponowany zreolizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -100 773 -100 463

VI. WZROST (SPADEK)WARTOSCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA 15 738 6 761

VII. KAPITAt FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY VVYNIK Z OPERACJI (NW VI) 164 649 197 467

Strona 5



Polqczone sprowozdanie finonsowe PKO �wfatowy Fuadusz Walutowy specia istyczny fundusz inwestycyjny otwarty
zo rok zakonczong dniu 31 grudnia 2011 roku

POLiCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERA C)!

(w tysiqcach ztotych)

01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

I. PRZYCHODY Z LOKAT 4 121 2 682

Dywrdendy i inne udzioty w zyskach 108 0

Przychody odsetkowe 1 515 985

Dodotnie saldo rNnic kursowych 2 498 1 697

Pozostote 0 0

II. KOSZTY FUNDUSZU 6 443 11 451

Wynagrodzenie din towarzystwo

Koszty odsetkowe

Ujemne saldo rOZnic kursowych

()platy zwiqzone z prowadzeniem rejestru aktywOw Funduszu

Pozostote

6 186

1

200

47

9

7

4

254

0

141

42

14

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO 0 0

IV. KOSZTY FUNDUSZU NEI10 (II-III) 6 443 11 451

V. PRZYCHODY Z LOKAT NH I O (I-IV) -2 322 -8 769

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) 8 667 30 886

Zrealizowany zysk (strati]) ze zbycio lokat, w tym: -310 -25 811

- z tytutu rOinic kursowych 2 107 17 006

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (stroty) z wyceny lokat, w tym: 8 977 56 697

- z tytufu rOZnic kursowych 18 142 -22 807

VII. WYNIK Z OPERACJI (V-11-V1) 6 345 22 117  



Po*zone sprcvvozdonie finansowe PKO Swiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycajna otworty
za rok zakohczony dniu 31 grudnia 2011 roku

POtACZONE ZES T,4 WlENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

(w tysiqcach ziotych)

01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

I. Wartok aktywew netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 197 467 211 310

II. Wynik z operacji za okres sprowozdawczy (rum), w tym: 6 345 22 117

Przychody z lokat netto -2 322 -8 769

Zreolizowony zysk (strut()) ze zbycia lokot -310 -25 811

Wzrost (spodek) Mezrenlizowonego zysku (straty) z wyceny lokat 8 977 56 697

III. Zmiona w aktywoch netto z tytufu wyniku z operacji 6 345 22 117

IV. Dystrybucja dochodew (przychodOw) Subfunduszy (razem): 0 0

Z przychodOw z lokot netto 0 0

Ze zrealizowanego zysku ze zbyciu lokot 0 0

Z przychodOw ze zbyciu lokut 0 0

V. Zmiony w kapitale w okresie sprowozdawczym (razem), w tym: -39 163 -35 960

Zmiono kapitolu wpfaconego Subfunduszy (powiekszenie kapitolu z tytufu zbytych
jednostek uczestnictwa) 33 202 37 087

Zmiono kapitolu wypfaconego Subfunduszy (zmniejszenie kapitolu z tytufu
odkupionych jednostek uczestnictwu) 72 365 73 047

VI. tyczna zmiano aktywów netto w okresie sprowozdawczym (III-IV+/-V) -32 818 -13 843

VII. Wortoi0 aktywOw netto no koniec okresu sprawozdawczego 164 649 197 467

VIII. Srednia wortok aktywOw netto w okresie sprowozdawczym 176 109 214 063

Strong 7



t arca 2012 roku

OVVIADCZEN E 	'1"TARIUSZA

Bank fi w Warszawie S.A., pelniacy obowiqzki depozytariusza

dla PKO Swi,Jwy Fundusz Walutowy - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

skladajacego sic z wydzielonych subfunduszy:

Subfundusz PKO PapierOw DtuZnych USD,
Subfundusz PKO PapierOw DtuZnych EURO.
Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
Subfundusz PKO Ochrony Kapitatu 100.
Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykatiskiego,
Subfundusz PKO Akcji Rynku Japonskiego,
Subfundusz PKO Akcji Rynkdw Wschodzgych,

(zwanego dalej ..Funduszem"), zarzqdzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych S.A., dzialajg w zwiazku z przepisem § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra

FinansOw z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczegOlnych zasad rachunkowoki funduszy

inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859), o§wiadcza, ze dane dotyczqce stanOw

aktywOw Funduszu, w tym w szczegOlno§ci aktywOw zapisanych na rachunkach pienicZnych

i rachunkach papierOw wartokiowych oraz poZytkOw z tych aktywOw, przedstawione

w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

sq zgodne ze stanem faktycznym.

Fundusz do dnia 08 listopada 2011 roku wIftcznie - pod nazwq: PKO Swiatowy Fundusz

Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarLy z wydzielonymi subfunduszami:

Subfundusz PKO PapierOw Dtu2nych USD,
Subfundusz PKO Papier6w DtuZnych EURO,
Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,

- Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykanskiego,

Subfundusz PKO Akcji Rynku Japonskiego,
- Subfundusz PKO Akcji RynkOw Wschodzqcych,

Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:

Marcia Szejka Piotr Sawa



PKO Swiatowy Fundusz Walutowy —

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Raport z badania polaczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.



Raport z badania polaczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

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

Niniejszy raport zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron i skiada sic
z nastcpujqcych czeAci:

Strona
I. OgOlna charakterystyka Funduszu ....................................................................................... 2
II. Informacje dotycz4ce przeprowadzonego badania ............................................................. 4
III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki .................................................. 5
IV. Charakterystyka wybranych pozycji pol4czonego sprawozdania finansowego ................. 6
V. Stwierdzenia niezale2nego bieglego rewidenta .................................................................  13
VI. Informacje i uwagi koncowe ............................................................................................... 15



PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polaczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Og(Ana charakterystyka Funduszu

a. Siedziba PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty (,Swiatowy Fundusz Walutowy — sfio", „Fundusz") jest Warszawa, ul. Pulawska
15.

b. PKO Swiatowy Fundusz Walutowy — sfio, dziala na podstawie Statutu zatwierdzonego
decyzja Komisji PapierOw Wartokiovvych i Gield (obecnie Komisja Nadzoru
Finansowego „KNF") nr DFI/W/4o33-13/1-1-4o86/2005 z dnia 16 wrzenia 2005 r.
o udzieleniu zczwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE Swiatowy Fundusz
Walutowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami. Od dnia 14 sierpnia 2010 r. Fundusz dziala pod nazwa PKO Swiatowy
Fundusz Walutowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.

c. Swiatowy Fundusz Walutowy — sfio zostal wpisany do Rejestru Funduszy
Inwestycyjnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie pod numerem RFI
208 dnia 19 paZdziernika 2005 r.

d. Funduszem zarzadza PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(„Towarzystwo") z siedziba w Warszawie przy ulicy Pulawskiej 15. Jedynym
akcjonariuszem Towarzystwa jest Powszechna Kasa Oszczednoki Bank Polski S.A.
z siedziba w Warszawie, ktOra posiada t00% kapitalu zakladowego i ma prawo do l00%
glosOw na Walnym Zgromadzeniu.

e. Towarzystwo rozpoczelo dzialalnoSO 4 czerwca 1997 r. Akt zaloiycielski Towarzystwa
sporzadzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza
Wienczyslawa Czubaly w Warszawie w dniu 12 listopada 1996 r. i zarejestrowano
w Rep. A — I Nr 11931/96. W dniu 18 czerwca 2001 r. Sad Rejonowy dla miasta
stolecznego Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
dokonal wpisu Towarzystwa do Rejestru PrzedsiebiorcOw pod numerem KRS
0000019384. Dnia 8 lutego 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjclo
uchwale o zmianie firmy Towarzystwa na PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. Zmiana zostala zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym 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
108-000-14-61. Dla celOw statystycznych Towarzystwo otrzymalo dnia 27 lipca 2001 r.
numer REGON 012635798, a Fundusz otrzymal numer REGON 140279031.

Zarejestrowany kapital zakladowy Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2011 r. Inynosil
18.000 tys. zl i skladal sic z 180.000 akcji o wartoki nominalnej 100,00 zl kaida.
Kapital wlasny na ten dzieti wyniOs161.034 tys. zl.

h. W badanym okresie przedmiotem dzialalnoki Funduszu bylo lokowanie SrodkOw
pienieZnych wplaconych przez uczestnikOw Funduszu w celu zapewnienia wzrostu ich
wartoki. Fundusz dziala w oparciu Ustawe 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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PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania poiqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Og(Ana charakterystyka Funduszu (ed.)

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

• Jakub . Karnowski Prezes Zarzgdu 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 rezygnack z czionkowstwa w Zarzqdzie
Towarzystwa, ze skutkiem od 10 kwietnia 2012 r. Jednoczenie, w dniu 28 marca
2012 r. na funkcje Czlonka Zarzqdu Towarzystwa ze skutkiem od 11 kwietnia 2012 r.
zostal powolany Remigiusz Nawrat.

W skiad Funduszu na dzien 31 grudnia 2011 r. wchodzily nastqpujace Subfundusze:
- Subfundusz PKO Akcji RynkOw Wschodzqcych,

Subfundusz PKO Akcji Rynku Arnerykariskiego,
Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
Subfundusz PKO Akcji Rynku Japonskiego,
Subfundusz PKO Ochrony Kapitalu 100,
Subfundusz PKO PapierOw DiuZnych EURO,

- Subfundusz PKO PapierOw Diunych USD,
z vane dalej ,Subfunduszami".

k. W dniu 9 listopada 2011 r. Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego zmienil nazwe
na Subfundusz PKO Ochrony Kapitalu 100.

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.

n. Jednostkami powiqzanymi z Towarzystwem sq:

PKO BP SA - jednostka dominujqca

oraz spOlki naleiace do Grupy kapitalowej jednostki dominujacej w stosunku
do Towarzystwa.

pule



PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polaczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

II. Informacje dotyczace przeprowadzonego badania

a. Badanie polaczonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2011 r. zostalo przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
z siedziba w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisana na liste 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 Towarzysto. a z dnia 20 czerwca 2011 r. na
podstawie artvkulu 59 punkt 4 Statutu PKO Swiatov , Fundusz Walutowy - sfio.

c. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegly rewident przeprowadzajacy
badanie sa niezaleni 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,
poz. 649 z pOZn. zm .).

d. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 18 lipca 2 011 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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PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

III. Charakterystyka wynikOw i sytuacji finansowej jednostki

Polqczone sprawozdanie finansowe nie uwzglednia wplywu inflacji. OgOlny wskainik zmian
poziomu cen towarOw i uslug konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyni0s1 w badanym
roku 4,6% (2010 r.: 3,1%).

Celem badania nie bylo przedstawienie poglebionej analizy ekonomicznej dzialalnoki
Funduszu, jego polqczonego sprawozdania finansowego lub ktOregokolwiek z jego
komponentOw. Ocena dzialalnoki  ymaga rozpatrzenia m.in. wplywu zjawisk
makroekonomicznych, stanu rynkOw finansowych oraz dlugoterminowej strategii
inwestycyjnej realizowanej przez Fundusz.

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

• Na sytuacje Funduszu w 2011 r. istotny wplyw miala sytuacja makroekonomiczna
na Swiatowych rynkach finansowych. W pierwszym pOiroczu 2011 r. kontynuowana byla
stopniowa poprawa sytuacji na rynkach finansowych, a co za tym idzie morta bylo
zaobserwowae takie powTOt inwestorOw do funduszy inwestycyjnych. Po zalamaniu na
rynkach finansowych w trzecim kwartale 2011 r. (co obrazuje m.in. spadek indeksu
WIG20 0 21,9% na zakonczenie trzeciego kwartalu w porOwnaniu do konca drugiego
kwartalu 2011 r.), w czwartym kwartale 2011 r. nastqpila stabilizacja.

Fundusz zamim41 rok obrotowy zakoficzony 31 grudnia 2011 r. dodatnim wynikiem
z operacji w wysokoki 6.345 tys. zi, ktOry byl niZszy ni2 wynik z operacji wypracowany
w roku obrotowym zakonczonym 31 grudnia 2010 r. 0 15.772 tys. zl, tj. 0 71,3%. Dodatni
wynik z operacji zostal wygenerowany glOwnie przez osiqgniety w roku obrotowym
wzrost niezrealizowanego wyniku z wyceny lokat.

Na dzien 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Funduszu wyniosly 164.649 tys. zi
i zmniejszyly sic w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2010 r. 0 32.818 tys. zi,
tj. o16,6%. Na zmianc aktywOw netto wplyw mial przede wszystkim spadek salda
transakcji przy zobowiqzaniu sic drugicj strony do odkupu oraz spadek wartoki lokat.

• Wskainiki zyskowmoki dzialania w badanym roku obrotowym ksztaltowaly sic
nastepujqco:

WskaZnik efektywnoki, liczony jako stosunek wyniku z operacji do Sredniej
wartoki aktywOw netto (obliczonej jako srednia z said dziennych WAN
Subfunduszy) w badanym roku obrotowym, uksztaltowal sic na poziomie 3,60%.
W 2010 r. wskaZnik ten wyniOsi 10,33%.

Wskainik poziomu kosztOw, okreSlajgcy udzial kosztOw operacyjnych netto
Funduszu w sumie przychodOw z lokat, wyniku zrealizowanego i zmiany wyniku
niezrealizowanego w badanym roku obrotowym wyniOsi 50,38%. W poprzednim
roku obrotowym wskanik wyniOsi 34,11%. GlOwna pozycje kosztOw
operacyjnych stanowilo wynagrodzenie dla Towarzystwa.

Polgczone sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone zgodnie z zasadg kontynuacji

pl4Vg!
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PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polgezonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji polaczonego sprawozdania
finansowego (ed.)

BILANS na dzien 31 grudnia 2011 r.

1. Lokaty

Wartok portfela lokat Funduszu na dzien 31 grudnia 2011 r. AN ynosila 134.590 tys. zi
i w porOwnaniu ze stanem na 31 grudnia 2010 r. ulegla zmniejszeniu o 8.902 tys. zi,
tj. 0 6,2%. Spadek wartoki lokat w badanym okresie byl glOwnie efektem zmniejszenia
portfela lokat w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspOlnego
inwestowania majace siedzibe za granicq.

Na dzien 31 grudnia 2011 r. sidadnikami lokat Funduszu byly glOwnie tytuly
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspOlnego inwestowania majace siedzibe za
granicq (89,4% portfela lokat) oraz clluZne papiery wartokiowe (9,5% portfela lokat).
Na dzien 31 grudnia 2011 r. Pozostala czcSe lokat stanowily lokaty w akcje oraz
instrument), pochodne.

Zestawienie lokat i ich struktura zostaly przedstawione w poiaczonym sprawozdaniu
finansowym Funduszu.

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

rodki pienic2ne i ich ekwiwalenty

Saldo S'rodkOw pienic2nych Funduszu na koniec badanego roku obrotowego wynosilo
33.337 tys. zi i uleglo zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2010 r.
o kwotc 687 tys. zi, tj. 0 2,o%. Stan ArodkOw pieniciriych stanowil 19,5% aktywOw
Funduszu.

Nale±noAci

Saldo nal&noSci na dzien 31 grudnia 2011 r. wynosilo 2.986 tys. zi i uleglo zwiekszeniu
w stosunku do salda na dzien 31 grudnia 2011 r. 0 2.771 tys. zi, tj. o 1.288,8%.

4. Transakcje przy zobowiazaniu sic drugiej strony do odkupu

Saldo transakcji przy zobowiizaniu sic drugiej strony do odkupu na koniec 2011 r.
wykazywalo stan zerowy. Omawiane saldo na dzien 31 grudnia 2010 r. wynosilo
20.635 tys.

5. Zobowigzania

Saldo zobowiazan Funduszu na koniec 2011 r. uleglo zwickszeniu w stosunku do stanu
na dzien 31 grudnia 2010 r. 0 5.365 tys. zl, tj. 0 596,8% i uksztaltowalo sic na poziomie
6.264 tys. zl. Calok zobowiazan dotyczyla zobowiazati wlasnych Subfunduszy.
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PKO wiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polgczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji polgczonego sprawozdania
finansowego (cd.)

6. Kapital Funduszu

Saldo kapitalu Funduszu wynioslo na dzien 31 grudnia 2011 r. 283.191 tys. z} i bylo
nisze w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego 0 39.163 tys.
tj. o16,6%.

Calkowita wartok nabytych jednostek uczestnictwa w roku obrotowym od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r. wyniosla 33.202 tys. zl , za.§ calkowita wartok jednostek
uczestnictwa umorzonych w tvm roku obrotowym wyniosla 72.365 tys.

P AW 10



PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polqczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji polqczonego sprawozdania
finansowego (cd.)

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

7. Przychody z lokat

Przychody z lokat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wyniosly
4.121 tys. zi i byly wyisze o 1.439 tys. zl, tj. 0 53,7% w stosunku do poprzedniego roku
obrotowego.

Na saldo przychodOw skladaly sic przede wszystkim przychody z tytulu dodatnich
rOZnic kursowych (60,6% salda przychodOw z lokat) oraz przychody odsetkowe
(36,8% salda).

8. Koszty Funduszu

Koszty dziaialno§ci operacyjnej Funduszu za badany rok obrotowy spadly w stosunku
do 2010 r. 0 5.008 tys. zi, tj. 0 43,7% i wyniosly 6.443 tys. zl. Na saldo pozycji skladalo
sic glOwnie wynagrodzenie dla Towarzystwa (96,1% salda).

9. Zrealizowany wynik ze zbycia lokat

W badanym roku obrotowym Fundusz zrealizowal strate ze zbycia lokat w kwocie
310 tys. zl. W roku obrotowym zakonczonym 31 grudnia 2010 r. Fundusz zrealizowal
stratc ze zbycia lokat na poziomie 25.811 tys.

to. Niezrealizowany wynik z wyceny lokat

Wzrost niezrealizowanego wyniku z wyceny lokat w roku obrotowym od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r. vsyniOsi 8.977 tys. zi (w porOwnaniu do w-zrostu niezrealizowanego
wyniku z wyceny lokat w poprzednim roku obrotowym na poziomie 56.697 tys. z1).

it. Podatek dochodowy od osOb prawnych

Fundusze inwestycyjne, na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od os6b
prawnych, zwolnione sa podmiotowo z podatku dochodowego od osOb prawnych.

P
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PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polgczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

IV. Charakterystyka wybranych pozycji polgczonego sprawozdania
finansowego (cd.)

12. Uzgodnienie warto4ci aktywOw netto i wyniku z operacji Funduszu
z wartokia aktywOw netto i wynikiem z operacji Subfunduszy

Wart°4e
AktywOw

Netto

Wynik
z Operacji

Subfundusz PKO Akcji RynkOw V\i'schodzacych 3.310 (657)

Subfundusz PKO Akcji Rynku Arnerykanskiego 98.325 8.743

Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku 41.801 (3.398)

Subfundusz PKO Akcji Rynku Japonskiego 4.453 63

Subfundusz PKO Ochrony Kapitalu 100 884 (66)

Subfundusz PKO PapierOw Dhthtych EURO 3.890 51 1

Subfundusz PKO PapierOw Dlithlych USD 11.986 1.149

Razem Subfundusze 164.649 6.345

PKO wiatowy Fundusz Walutowy - sfio 164.649 6.345
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PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania pol4czonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

V. Stwierizenia niezaleinego bieglego rewidenta

a. Zarzad Towarzystwa przedstawil w toku badania Zadane informacje, wyjaSnienia
i oSwiadczenia oraz przedloZyl clwiadczenie o kompletnym ujeciu danych w ksiegach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiazan warunkowych, a take poinformowal
o istotnych zdarzeniach, ktOre nastapily po dniu bilansowym do dnia ziolenia
ogwiadczenia.

b. Zakres badania nie byl ograniczony.

c. Fundusz posiadal aktualnq, zatwierdzong przez Zarzad dokumentacje opisujaca zasady
(polityke) rachunkowoki. Przyjete przez Fundusz zasady rachunkowoki byly
dostosowane do jego potrzeb i zapewnialy wyodrebnienie w rachunkowoki wszystkich
zdarzen istotnych do oceny sytuacji majatkowej i finansowej oraz wyniku z operacji
Funduszu, przy zachowaniu zasady ostroZnoki. Zostala zachowana ciagloSe
stosowanych zasad w stosunku do okresu ubieglego.

d. Bilans zamkniecia na koniec ubieglego roku obrotowego, zostal, we wszystkich
istotnych aspektach, prawidlowo wprowadzony do ksigg rachunkowych jako bilans
otwarcia bieZacego okresu.

e. Polaczone sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy- od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r., zostalo zatwierdzone Uchwala nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia
28 kwietnia 2011 r. oraz &Zone w Krajowym Rejestrze Sadowym w Warszawie w dniu
9 maja 2011 r. i ogloszone w Monitorze Polskim B numer 1791 w dniu
3 paZdziernika 2011 r.

Polaczone sprawozdanie finansowe za poprzedzajacy okres obrotowy zostalo zbadane
przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegly rewident wydal opinic bez zastrzeZen.

g. DokonaliSmy oceny prawidlowoki funkcjonowania systemu ksiegowoki. Naszej ocenie
podlegaly w szczegOlnoki:

prawidlowok dokumentacji operacji gospodarczych;
rzetelnoSe, bezblednok i sprawdzalnoe ksiag rachunkowych, w tym takie
prowadzonych za pomocq komputera;
stosowane metody zabezpieczania dostepu do danych i systemu ich przetwarzania
za pomoca komputera;
ochrona dokumentacji ksiegowej, ksiag rachunkowych i polaczonego
sprawozdania finansowego.

Ocena ta, w polqczeniu z badaniem wiarygodnoki poszczegOlnych pozycji polaczonego
sprawozdania finansowego daje podstawe do wyraZenia ogOlnej, calokiowej opinii
o tym polaczonym sprawozdaniu. Nie bylo celem naszego badania wyraienie
kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyZej wymienionego systemu.

pwc 13



PKO S. wiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polaczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

V. Stwierdzenia niezaleinego bieglego rewidenta (cd.)

h. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objasnienia przedstawiaja wszystkie
istotne informacje okr6lone przez Rozporzadzenie Ministra Finansdw 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. Informacje zawarte w Likie Towarzystwa do uczestnikOw Funduszu byly zgodne
z informacjami zawartymi w zbadanym polaczonym sprawozdaniu finansowym.
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PKO ' . wiatowy Fundusz Walutowy - sfio
Raport z badania polaczonego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

VI. Informacje i uwagi koricowe

Niniejszy raport zostal sporzqdzony w zwiqzku z badaniem polqczonego sprawozdania
finansowego PKO Swiatowy Fundusz Walutowy - sfio z siedzibq w Warszawie przy ulicy
Pulawskiej 15. Polqczone sprawozdanie finansowe zostalo podpisane przez Zarzqd
Towarzystwa oraz osobe, ktOrej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych, dnia 3o marca
2012 r.

Raport powinien bye czytany wraz z opiniq bez zastrzeiefi niezalenego bieglego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S.A. z dnia 3o marca 2012 r. dotyczqcq wy-Zej opisanego polqczonego sprawozdania
finansowego. Opinia o polqczonym sprawozdaniu finansowym wyraZa ogOlny wniosek
wynikaj4cy z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wynikOw
badania poszczegOlnych pozycji polqczonego sprawozdania bqcli zagadniefi, ale zaklada
nadanie poszczeganym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotnoki), uwzgledniajqcej wplyw
stwierdzonych faktOw na rzetelnoge i prawidlowok polqczonego sprawozdania finansowego.

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

Adam Celifiski

Kluczowy Biegly Rewidcnt
Numer ewidencyjny 90033

Warszawa, 3o marca 2012 r.
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