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Opinia niezaleinego bieglego rewidenta 

Dia Wainego Zgromadzenia i R 
PKO Towarzystwa Funduszy In 

wczej 
(:(ych S.A. 

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego 	sdania finansowego PKO Akcji Nowa 
Europa — fundusz inwestycKjny otwarty (zwanego dalej „Funduszem", „PKO Akcji Nowa 
Europa — fio") z siedzibq w Warszawie przy ulicy Pulawskiej 15, obejmujqcego wprowadzenie, 
zestawienie lokat na dziefi 31 grudnia 2012 r., bilans sporzqdzony na dziefi 31 grudnia 2012 r., 
wykazujqcy aktywa netto na kwoty 307.222 tys. zi, rachunek wyniku z operacji za okres obrotmAy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujqcy dodatni wynik z operacji w kwocie 41.979 tys. zl, 
zestawienie zmian w aktywach netto oraz noty objaSniajqce i informacje dodatkowq. 

Za sporzqdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowego, Listu 
Towarzystwa do UczestnikOw Funduszu oraz prawidlowoSe ksiqg rachunkowych 
odpowiedzialny jest Zarzqd PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej 
„Towarzystwern-). 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 wrzesnia 1994 r. o rachunkowoki 
(„Ustawa o rachunkowoki" — Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z poin. 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 sprawozdania finansowego i wyraZenie opinii 
o zgodnoki, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego 
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowoki oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje tnajqtkowq i finansowe}, jak te2 
\ vynik z operacji jednostki oraz o prawidlowoki ksiqg rachunkowych stanowiacych podstawe 
jego sporzqdzenia. 

Badanie przeprowadziliSmy 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 wystarczajqcq pewnoSe, 
Ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych bledow i przeoczefi. Badanie obejmowalo 
miedzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej proby, dowodOw potwierdzajqcych 
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo rOwnie2 
ocene zasad rachunkowoki stosowanych przez Towarzystwo oraz istotnych oszacowari 
dokonywanych przy sporzidzeniu sprawozdania finansowego, a take ()going. ()uric jego 
prezentacji. UwaZamy, 2e nasze badanie stanowilo \vystarczajqcq podstawe dla wyraenia 
opinii. 



Opinia niezaleznego bieglego rewidenta 

Dla Walnego Zgrornadzenia i Rady Nadzorczej 
PKO Tow•arzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (cd.) 

Naszym zdaniem, zalqczone polqczone sprawozdanie finansol 	szvstkich istotnyc 
aspektach: 

a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuacje majqtkowq i finansowq Funduszu na dzien 
31 grudnia 2012 r. oraz wynik z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2012 r. zgodnie obowiqzujqcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zasadami rachunkowoki okrelonymi w Ustawie o rachunkowoki 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. 111' 249, poz. 1859); 

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

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

Informacje zawarte w Likie Towarzystwa do Uczestnikow Funduszu sq zgodne 
z informacjami zawartymi w zbadanym potqczonym sprawozdaniu finansowym. 

Do polqczonego sprawozdania finansowego dolqczono o§wiadczenie depozytariusza 
o zgodnoki ze stanem faktycznym danych dotyczqcych stanow aktywow zapisanych na 
rachunkach pienicZnych i rachunkach papierow wartokiowych oraz poZytkOw z nich 
kvy-nikaj 4cy eh przedstawionych w polqczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu. 

Przeprowadzajqcy hadanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z 0.0., spOlki wpisanej na 
.71 podmiotOw uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod numerem 144: 

Ac al: Ceiniski 

Kluczowy Biegly Rewident 
Numer ewidencyjny 90033 

Warszawa, 22 marca 2013 r. 
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W 2012 r. PKO TFI SA wprowodzilo do oferty nowe programy i fundusze inwestycyjne, w tyro: 

- Osobisty Program Inwestycyjny (OPI) wprowodzon : 	morcu 2012 roku, ktOry z( 	dwukrotnie uznony 
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Pozytywne zachowul lig rynkaw finansowych, polejczone z odpowiedzialnym procesem inwestycyjnym oraz trafnymi 

decyzjami zespofu zarzadzajacych pozwolifo no wypracowanie dlo Klient6w bardzo pozytywnych wynik6w 

inwestycyjnych. 

W 2012 roku PKO TFI wyr62niono statuetko CEE IRO Summit Awards 2012 w kategorii Best Domestic Emerging 

Markets Long fund. Kapituto nonrody "Finansista Roku" przyznalo wyr62nieni9 	 PKO TFI "20 przemySlang, 
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funduszg inwestucyjngch din podstawowej kategorii jednostki uczestnictwa 

aye za okres 01.01.2012 - 31.12.2012): 

PKO PlynnoSciowy - 	: 0,20 %, 
PKO Rynku PienicZnego - fio: 4,93 %, 
PKO Skarbowy - fio : 5,61 %, 
PKO Obligacji - fio: 12,05 %, 
PKO Obligacji Dlugoterminowych - fio: 12,03 %, 
PKO Stabilnego Wzrostu - fio: 15,05 %, 
PK') Zre Arnov,'02ony - fio: 15,69 %, 
Pl< 	fh: 19,48 %, 
PKO Akcji 	va Europa - fio: 12,4 
PKO Akcji Matych i Srednich SpOIE 
PKO Strategicznej Alokacji - fio: 13,-, 
PKO Bezpieczna Lokato I fiz: 1,52 %, 
PKO Globalnej Makroekonomii fiz (seria 
PKO Obligocji Korporacyjnych fiz (seria 
PKO Porasolowy - fio: 
▪ PKO Skarbowy Plus. 5,74 %, 
• PKO Papierow Dlu2nych Plus. 

PKO Stabilnego Wzrostu Plus 
PKO Zrownowafr.ony Plus: 13, 
PKO Akcji Plus: 17,98 %, 
PKO Surowcow Globalnych: 4,80 %, 
PKO ()Or Luksusowych Globalny: 7,27 %, 

• PKO Infrastruktury i Budownictwo Globalny: -5,84 0/0, 
• PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny: 4,31 
• PKO Akcji Matych i Srednich Spolek Plus : 26, 
PKO 8wiatowego Funduszu Walutowego - sfio: 
• PKO Zlota3  -3,81% %, 
• PKO PapierOw DluZnych USD: 0,81 %, 
▪ PKO Akcji Rynku Azji I Pacyfiku: 6,76 %, 
• PKO Ochrony Kapitatu 100: 6,55 %, 
▪ PKO Akcji Rynku Amerykanskiego: -2,56 %, 

PKO Akcji Rynku japonskiego: -2,84 %, 
• PKO Akcji RynkOw Wschodzacych: 4,13 %. 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio4: 
• PKO Zobezpieczenia Emerytalnego 2020: 2,60 %, 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030: 3,20 %, 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040: 3,00 %, 
PKO Zabezpieczenia Emerytolnego 2050: 3,30 %, 

• PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060: 3,80 0/0, 
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Fundl 	: 

3 	k 	 1Q1 

k  Fundosz c 

2 



enic 	listra I : 

	

IchunkowoSci funduszy 
	

r. 

prz0d0 	eorawozdanie finansowe lunch. 

-ON 
	

obeimujece: 

1. Wp 	 d^ r  I ovvozatinia 	- JO. 

2. wedfug 	 grudnia 2012 r. 

3. n,iIc s spur 	y na 	"'l grudnia 2012 r. wykazujqcy aktywa netto 

w wysokoSci 307 222 lys.zfoi.jcn. 

4. Rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 

31 	grudnia 	2012 r, wykazujacy do tr.:• v!ynik z operacji w wysokoSci 

41 979 tys. zlotych. 

5. Zest--.'no°n zmian w aktywach netto. 

6. Nott... 	iiajace. 

7. Intor... 	iiodaIkow 

R4 • - 	IOWSKI 
Zarzaciu 

mov,:rzatc 
Gtowny Ksiegowy Funduszy 

Warszawa, 22 marca 2013 roku 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

PKO AKCJI NOWA EUROPm - 
FUN DUSZU I NWESTYCYJ N EGO OTVVARTEG ,:: 

za rok zokonczony dnia 31 grudnia 2012 roku. 



WPI NADZENIF D 	 - DA 

Funduszu: PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 

PKO Akcji Nowa Europa 	Ito jest otwortym funduszem inwes,y..yjnym, 	 no dzien 
sporajdzenio sprowozdonio finansowego. no podstawie ustawy o funduszoch inwestycyjnych z dnia 
27 maja 2004 f 6, poz. 1546 z po2niejszymi zmionomi), ktoro weszto w Zycie dnio 
1 lipco 2004 r. 

Statut Funduszu zotwierdzony zostaf decuzia Komisji PapierOw WartoSciowych i Gietd (obecnie 
Komisja Nadzoru Finonsowego „KNF") l.:',.!/4032-13/7-3738/2005 z dnia 12 sierpnin 2005 r. o 
udzieleniu zezwolenia na utworzenie E!: -:T)/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa - funduszu 
inwestycyjnego otwartego. Fundusz zostal utworzony no czas nieokreSlony. 

Od dnia 1 grudnia 2009 r. fundusz dziala pod nazwq PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny 
otwa rty. 

PKO Akcji Nowa Europa - fib posiada osobowoSC prawnq. Zostal wpisony do Rejestru Fundus-z:1 
Inwestycyjnych prowodzonego przez Sod Okregowy w Warszawie VII Wydziaf Cywilny Rejestrowy pod 
numerem RFI 206 w dniu 21 wrzesnia 2005 r. 

2. Opis celu inwestycyjnego, specjolizacji i stosowanych ogroniczen inwestycyjnych Funduszu 

Celem Funduszu jest wzrost wartoSci aktywOw Funduszu w wyniku wzrostu wartoSci lokat. 

Podstowowym rodzajem lokat Funduszu sq instrumenty udzialowe bedoce przedmiotem oferty 
publicznej tub dopuszczone do obrotu no rynku regulowanym, akcje niebedqce przedmiotem oferty 
publicznej lub niedopuszczone do obrotu no rynku regulowanym no terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub panstw nale2qcych do Unii Europejskiej, no rynku zorganizowanym niebedqcym rynkiem 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej tub innym ponstwie czfonkowskim, a take no innych 
rynkach zorganizowanych oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy gietdowe okcji. 

Proporcja pomiedzy poszczegolnymi rodzajami lokat wymienionych w Statucie Funduszu jest 
uzale2niona od decyzji Towarzystwa popartych anatizami dokonanymi przez Towarzystwo 
i zarzqdzajqcego aktywomi Funduszu oraz danymi otrzymanymi ze 2rOdef zewnetrznych, z 
uwzglcdnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczen inwestycyjnych okreSlonych w 
ustawie o funduszoch inwestycyjnych, a Wide nostepujqcych zasad: 

a) do 29 lutego 2012 r. calkowita wartoS6 lokat w instrumenty udzialowe *gee przedmiotem oferty 
publicznej lub dopuszczone do obrotu no rynku regulowanym, akcje niebedoce przedmiotem oferty 
publicznej lub niedopuszczone do obrotu no rynku regulowanym no terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub panstw naletqcych do Unii Europejskiej, na rynku zorganizowanym niebedocym 
rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym panstwie czfonkowskim, a Wide na 
innych rynkach zorganizowanych, oraz kontrakty terminowe no akcje lub indeksy gieldowe 
w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice Austrii, Republice Wcgierskiej oraz 
Republice Turcji nie mote bye ni2sza nit 60% wartoSci aktywOw netto Funduszu, przy czym 
wartoSa kontraktu liczona jest jako iloczyn kursu kontraktu terminowego i mnotnika; 

b) Od 1 marca 2012 F. calkowita wartok lokot w rodzaje lokot, o ktorych mown w art. 7 ust. 2 
statutu Funduszu, w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej, Republice Austrii, Republice 
Wegierskiej, Republice Turcji oraz Federacji Rosyjskiej nie mote bye nitsza nie 60% wartoki 
aktywOw netto Funduszu, przy czym: 
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okoty 	, Jim 	 y I 	jicyjnw 	+/art _ 
moj 	siedzil 	no terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuly uczestnictwo emitovvone 
prZE 	iusze 	roniczne (w rozumieniu Ustowy) oroz tytuty uczestnictwo emitowane 
prz( : :nstytucje wspOlnego inwesto nio majoce siedzibc zo granica, spelniajoce kryterio 
okres!one w Ustowie, je2eli, zgodnie ze statutem tub innym wfaSciwym dokumentem, 
podstawowq kategoriq lokat tego funduszu lub tej instytucji so Instrumenty Udzialowe 
kontrakty terminowe no akcje lub indeksy gietdowe w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice 
Czeskiej, Republice Austrii, Republice Wcgierskiej, Republice Turcji lub Federacji Rosyjskiej; 

wartok kontraktu liczono jest joko iloczyn kursu kontraktu terminowego i mno2nika. 

Fundusz mote zawierae umowy majgce za przedmiot instrumenty pochodne bcdoce przedmiotem 
obrotu no rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub panstwie czfonkowskim, no rynku 
zorganizowanym niebedocynn rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym panstwie 
czlonkowskim tub no innych rynkach zorganizowanych, a talde niewystandoryzowane instrumenty 
pochodne. 

SzczegOly stosowanych przez Fundusz ograniczen inwestycyjnych okreSione so w artykutach 93 - 110 
ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz w artykulach 7 - 8 Statutu. 

3. Dane Towarzystwa bedacego organem Funduszu 

Nazwo, siedzibo Towarzystwo: 
PKO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. 
ul. Putowsko 15, 02-515 Warszawa 

Towarzystwo zostaio wpisone do Rejestru Przedsicbiorcow prowadzonego przez Sod Rejonowy dlo 
m. st. Warszawy w Wat szowie. XIII Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sodowego pod numerem 
KRS 0000019384 .  

4. Okres sprc,' 	awczy i dzien bilansowy 

Sprawozdanie finansowe PKO Akcji Nowa Europa 	fio obejmuje rok zakonczony dnia 
31 grudnia 2012 r. 
Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2012 r. 

5. 1(,Dntynuacja dziaichnoki Funduszu 

Sprawozdanie finansowe PKO Akcji Nowa Europa - fio sporzgdzone zostafo przy zalo2eniu 
kontynuowania dzialalnoSci przez Fundusz w dajocej sic przewidzie6 przyszloSci, tj. przez okres co 
najmniej 12 miesiecy od dnia bilansowego. Nie istniejo okolicznoSci wskazujgce no zogro2enie 
kontynuowania dziatolnoSci Funduszu. 

6. Podmiot, kt6remu powierzono badanie sprawozdania finansowego Funduszu 

Badanie sprawozdania finansowecri PKO Akcji Nowa Europa - fio za rok zakonczony dnia 
31 grudnia 2012 r, powierzono PricewaterhouseCoopers Sp. z 0,0. z siedzibq w Worszawie, 
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Jednostki uczestnictwa kategorii B oraz B1 charakteryzujg sic tym, 2e przy odkupieniu jednostek 
uczestnictwo przez Fundusz uczestnik ptaci °pirate manipulacyjng maksymalnie do wysokoki 4,5% 
kwoty E Ilegajgcej odkupienit L,.agrodzenie Towarzystwa za zorzgdzanie jest pobierane: 

!stek uczestnictw, ' ategorii B - maksymalnie do wysokoSci 4% w skali roku, 
• .stek uczestnictwa Kategorii B1 - maksymalnie do wysokoki 3% w skali roku. 

Jednostki uczestnictwa kategorii C oraz Cl charokteryzujg sic tym, 2e uczestnik przy nabywaniu placi 
optate manipulacyjno maksymalnie do wysokoki 2,25% kwoty wptaty oroz opiate manipi I_ 
odkupienie maksymalnie do wysokoSci 2,25% kwoty podlegajgcej odkupieniu. Wyn grc . Izerlre 
Towarzystwa za zarzgdzanie jest pobierane: 

■ dlo jednostek uczestnictwa kategorii C - maksymalnie do wysokoSci 4% w skali roku, 
■ din jednostek uczestnictwa kategorii Cl - maksymalnie do wysokoki 3% w skali roku. 

Jednostki uczestnictwa kategorii E charokteryzujo sic tym, 2e uczestnik przy nabywaniu ptoci opiate 
monipulacyjng maksymalnie do wysokoki 5% kwoty wpfaty. Wynagrodzenie Towarzystwa za 
zarzodzonie jest pobierane maksymalnie do wysokoSci 1,4% w skali roku. 

Jednostki uczestnictwa kategorii I charokteryzujg sic tym, Ze uczestnik nie ponosi kosztOw z tytuiu 
°platy za nabycie I optaty za odkupienie oroz tym, Ze od oktywow Funduszu przypodajocych no te 
kategoric jednostek uczestnictwa nie pobiera sic wynagrodzenia Towarzystwa za zarzodzonie 
Funduszem. 

Fundusz ustala wartok aktywow netto oraz wnrto§( nktywOw netto Funduszu przypodajacq na grupy 
kategorii jednostek uczestnictwa A, B, C ora; . Cl, a tok2e E oraz I r62nigcych sic od siebie 
wysokoSciq pobieranego wynagrodzenio Towarzystwa za zarzgdzonie. 

Na dzien bilansowy Fundusz wyernitowat jednostki uczestnictwo kategorii A, B, C, Al, E oraz I. 
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-!worty 

NOTY OBJANIAMCE 

NR 1 - 

zasod chunkow( 

■•■ 

inwr711 	nchunkovvoa Funduszu prow._ 	 . __stawy o 

hunkowoS 	 a 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 	 lszymi ZMI0110Mi 

Z z rozporzgdzenja Ministra FinansOw z dnia 24 grudnia 	 pro' 	joinych zasad 

hunkowoSci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 

1. Ujmowanie i prezentacja informocji w sprawozdaniu finansowym 

Sprawozdanie finansowe sporzcidzone jest w jczyku poiskim i w walucie polskiej. Dane wykozane sq w 
tysicicach ziotych zo wyjqtkiem wortoSci aktywOw netto na jednostke uczestnictwa, wyniku z operocji 
no jednostke uczestnictwo wykazanych z doktodnoScig do 0,01 zt, 

Sprowozdanie finansowe Funduszu skiada sic z nostepujgcych elementow: 

a) Wprowadzenia do sprawozdanio finansowego, zawierajacego podstawowe done identyfikujoce 
Fundusz, w tym zwiezty opis polityki inwestycyjnej Funduszu, 

b) Zestawienia lokat, skladojgce sic z tabeli gtownej oraz tabel uzupeiniajocych, zawierajace 
szczegatowe done o poszczegalnych sktadnikach lokat Funduszu, 

c) Bilonsu, prezentujocego sktodniki aktywOw i pasywOw Funduszu, kapitaly oraz zakumulowany 
wynik finansowy, 

d) Rachunku wyniku z operocji, prezentujocego przychody i koszty Funduszu oraz zrealizowane i 
niezrealizowane zyski bod2 straty Funduszu, 

e) Zestawienia zmion w aktywach netto, zawierojocego miedzy innymi dodotkowe informacje 
zmianach iloSciowych i wortoSciowych wyemitowonych przez Fundusz jednostek uczestnictwa, 

f) Not objaSniajacych, zawierajqcych dodotkowe informocje o posiadanych przez Fundusz 
skiadnikach aktywOw i pasywOw oraz pozycjoch rochunku wyniku, 

g) informacji dodatkowej, zawierajgcej uzupelniajgce informacjc, ktOre mogtyby mie6 wptyw no ocene 
sprawozdanio finansowego Funduszu. 

Zestawienie lokot, Bilans, Rachunek wyniku z operocji oraz Zestawienie zmian w aktywach netto nale2y 
analizowa6 tqcznie z notami objaSniajgcymi i informacjq dodatkowa, kt6re stanowiq integralnq czeS6 
sprawozdanio finonsowego. 

Do sprawozdanio finansowego Funduszu zotqczony jest List Zarzadu do uczestnikOw Funduszu, 
opisujqcy w sposOb zwiezty wyniki dzialania Funduszu w okresie sprawozdawczym oraz 0Swiadczenie 
banku - depozytariusza o zgodnoSci danych dotyczacych stonow oktywow Funduszu ze stonem 
faktycznym. 

Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przeprowadzonemu przez 	rmidenta i jest 
publikowane wraz z opiniq i raportem niezaleZnego bieglego rewidenta z 	sprawozdania 

finansowego no stronie internetowej www.pkotfi,p1. 

1.2, Ujmowanie w ksicgach rachunkowych operocji dotyczqcych 

) Operacje dotyczoce Funduszu u mowane byfy w ksiegach 	nnkowych w okresie, ktOrego 

dotyczyty. 

b) Nabycie albo zbycie skladnik6w lokat przez Fundusz ujmowane byto w ksiegach rachunkowych w 
dacie zaworcia umowy. 



byte 	 ycia 

zgledni 	 dnikom 

,idenciG 	uotowc, 	,„ywnym 	 ' 'J tugujqc_ 	A'0 poboru 

cji notowanych no oktywnym rynku ujmowane byty w ksiegach rachunkowuch Funduszu w c 
KtOrym i potrzebg wyceny danych akcji wykorzystony po roz pies zy kur ynkowy 

nieuwzgledniajqcy wartoki tych prow. Niewykonane prawo poboru akcji uznone stato za zbyte, 
wedlug warto§ci rOwnej zero, w dniu nastcpnym po dniu wygaSniecia tego pram. 

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitatu wpfaconego bqd2 kapitatu wyplaconego by} dzien 
wyceny, w ktOrym agent transferowy ujqf zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w 
odpowiednim rejestrze. 

) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana byta metodq HIFO (najdro2sze sprzedaje sic jako 
pierwsze), pe197Imcq na przypisaniu sprzedanym skladnikom najwy2szej ceny nabycia, a w 
przypadku wycenianych w wysokoki skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy 
zastosowaniu ,::sektywnej stopy procentowej, najwy2szej bie2qcej wartosci ksiegowej. 

h) W celu obliczenia wysokoSci podatku dochodowego od os6b fizycznych, kt6rego platnikiem jest 
Fundusz, przyjeta zostata metoda FIFO, co oznacza, ze Fundusz w pierwszej kolejnosci dokonywat 
odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze. 

Otwarty kontrakt terminowy wprowadzany byl do ksiqg rochunkowych wedlog wartoSci ksiegowej 
rownej zeru. Prowizje maklerskie i inne koszty zwiqzane z otwarciem kontraktu minty wptyw no 
niezrealizowany zysk/strate z wyceny kontraktu. 

j) Operocje dotyczqce Funduszu ujmowane byly w walucie, w ktOrej zostafy wyra2one, a take w 
walucie polskiej po przeliczeniu wedfug §redniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski no dzien ujecia tych operacji w ksiegach rachunkowych Funduszu. 

k) Noliczone przychody Funduszu obejmujq w szczegOlnoki: dywidendy i inne udzialy w zyskach, 
przychody odsetkowe oraz dodatnie soldo rO2nic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq 
§rodkOw pienic2nych, nale2noSci oraz zobowiqzan w walutach obcych. 

I) Przychody odsetkowe od diu2nych papierOw wartokiowych, wycenianych w wurtoki godziwej, 
naliczane byty zgodnie z zasadomi ustalonymi dla tych papierOw wartokiowych przez emitenta. 

m) Koszty operacyjne Funduszu obejmujq w szczegolnoki: wynagrodzenie Towarzystwa za 

zari 	koszty odsetkowe, ()platy zwiqzane z prowadzeniem rejestru aktywOw oraz ujemne 
kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodkow pienic2nych, nale2no§ci oraz 

w walutach obcych. W ksiegach Funduszu codziennie tworzona byla rezerwa na 
wynagi ocizenie Towarzystwa za zarzqdzanie oraz no inne koszty, kt6re zgodnie ze Stotutem sq 
pokrywane przez Fundusz. Platnoki z tytulu kosztOw operacyjnych zmniejszoly uprzednio 
utworzonq rezerwy. Wysokok tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za 
zarzqdzanie nie przekroczyla w skali roku poziomu statutowego limitu. 

1.3. Metody wyceny aktywow, z uwzglgdnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny 
skladnikaw lokat oraz zobowIazari Funduszu, aktywow netto i wyniku z operacji 

Ustalanie wartoki aktywow netto oraz warta§ci aktywow netto no jednostkc uczestnictwa 

a) W kaZdym dniu wyceny Fundusz wycenial aktywa Funduszu oraz ustalat: 

i) wartok aktywOw netto Funduszu, 

ii) wartok aktywow netto Funduszu przypadajqcq na done kategorie jednostek uczestnictwa 
rO2niqce sic od siebie wysokokiq pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za 
zarzadzanie, 



cnr 

;twi 

c) 	 :zono W 

tICISM)LIJCICy SpOS( 	vv( 	tywow n( 	FLIfidt1S2 	ipadajqcych no donq kotegorie 
jednostek uczestnictvvo pout iu prz.c7 'iczbe jednostek uczestnictwo donej kotegorii ustolonq n 
podstawie rejestru uczestniko— w dniu vwceny. No potrzeby okreSlanio wortoki oktywow netto nu 
jednostke uczestnictwa w dniu wyceny nie byly uwzolednione zrniony w kopitole wpfoconym oraz 
kopitole wyptoconym ujcte w rejestrze uczestnikow grn dniu wyceny. 

Metody wyceny oktywOw netto Funduszu - zasady ogOlne 

a) W ka2dym dniu wyceny Fundusz wyceniat aktywa i ustalaf zobowiqzania. jako moment wyceny dla 
skladnikOw lokat notowanych no aktywnym rynku Fundusz przyjqf godzinc 23:30 czasu polskiego 
(zwanq dolej momentem wyceny), o ktOrej pobierone byfy ostatnio dostcpne kursy i wartoki, 
pozwalajace no oszacowanie wartoSci godziwej posiadanych przez Fundusz skladnik6w lokat w 
danym dniu wyceny. 

Sktodniki lokot notowane no aktywnym rynku wyceniane byly wedfug wiarygodnie oszacowanej 
wortoki godziwej. 

Skfadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wycenione byly wedtug wiarygodnie 
oszacowanej wartosci godziwej, za wyjqtkiem dfu2nych papierOw wartosciowych wycenianych w 
skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Za wiarygodnie oszacowonq wartok godziwq Fundusz uznawaf wartok wyznaczonq poprzez: 

i) 	oszacowanie wartoki skladnika lokat przez wyspecjalizowanq, niezale2nq jednostkg 
Swiadczqcq tego rodzaju usfugi, o ile mo2liwe byto rzetelne oszacowanie przez te jednostke 
przeptywOw pienie2nych zwiqzanych z tym skIcidnikiem, 

zostosowanie wfaSciwego modelu wyceny sktadnika lokot, o ile wprowodzone do tego 
modelii done wejkiowe pochodzily z aktywnego rynku, 

oszacowanie wartoki skiodniko lokat za pomocq powszechnie uznanych metod estymocji, 

oszacowanie wartoSci skiadnika lokat, dla ktOrego nie istniof aktywny rynek, na podstawie 
pubiicznie ogtoszonej no aktywnym rynku ceny nier62niqcego sic istotnie skiodniko, w 
szczegOlnoSci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. 

Aktywo oraz zobowiqzania denominowone w walutach obcych byty wyceniane lub ustalane w 
walucie, w ktOrej byfy notowane no aktywnym rynku, o w przypadku braku notowan na aktywnym 
rynku, w walucie, w ktOrej byty denominowone. Aktywo to oraz zobowiqzania wykazywane byfy w 
polskich ztotych, po przeliczeniu wedfug ostatniego dostepnego Sredniego kursu wyliczonego dlo 
danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Metody wyceny skladnikOw lokat notowanych no aktywnym rynku 

Instrumenty pochodne, z wyfqczeniem kontraktOw terminowych, udziafowe papiery wartokiowe, w 
tym akcje, prawa do akcji, pram poboru, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne notowane no 
aktywnym rynku, wycenione byfy wedfug ostatniego dostcpnego w momencie wyceny kursu, 
rozurnianego jako ostatni kurs, po jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcje na aktywnym 
rynku, z zastrze2eniem, 2e je2eli w dniu wyceny do momentu wyceny, ustalony zostaf no aktywnym 
rynku kurs zamkniccia, a w przypadku braku kursu zamknigcia, inna ustalana przez aktywny rynek 
wartok stanowiqca jego odpowiednik, wOwczas za ostatni dostcpny kurs przyjmuje sic ten kurs 
albo wartok. 



Sprawordonie finarrsowe PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otworty 
za rok zakoriczont? cloia 31 grudnio 2012 roku 

jezeli wolumen obrotu no danym papierze udzialowym by} znoczgco niski, alb° no danyrn sktadniku 
lokot nie zostoia Amato 2adna transokcja, wawczas Fundusz wycerfiat doily sktodnik lokot w oporciu 

ostotni dostcpny w momencie wyceny kurs ustolony no aktywnym rynku, skorygowany w spas& 
urno2liwiajgcy uzyskonie wiarygodnie oszacowanej wortaki godziwej. Korygowonia takiego Fundusz 
dokonywot w szczegolnoki w oparciu o model wyceny bazujgcy no ofertach zio2onych no donym 
aktywnym rynku z tym, 2e uwzglednianie wytqcznie ofert sprzedo±g uznano za niedopuszczolne, z 
zostrzeZeniem, ze je2eli w dniu wyceny do rnomentu wyceny, ustolony zostal na aktywnym rynku kurs 
zomkniccia, a w przypadku brake kursu zomkniccia, inna ustalona przez oktywny rynek wortoSd 
stanowigca jego odpowiednik, In:mews za ostatni dostcpny kurs przyjmuje sic ten kurs olbo wartok 
z uwzglcdnieniem istotnych zclorzen majgcych wpfuw no ten kurs albo wartok. 

W przypodku, gdy dzien wyceny nie but dniem dokonywania transokcji no aktywnym rynku, popiery 
udziatowe wycenione byty wedlug ostatniego dostepnego w momencie wyceny kursu zurnkniqcia, 
ustalonego no aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkniccia, innej, ustolonej przez rynek 
wartoki stanowigcej jego odpowiednik, z uwzglednieniem istotnych zdarzen majgcych wptyw no 
wartok donego skiadnika lokat. 

b) Dtu2ne papiery wartokiowe, w turn listy zastawne, notowone na aktywnym rynku, wyceniane byty 
odpowiednio wedtug mad opisnaurh w punkcie a) powgiej, z zaqueieniern, ±e korygowania 
wartosci godziwej Fundusz dokonywot wedlug poni±szych zosad: 

- w przypodku dluznych papieraw wartakiowych notowonych no rynku TBS Poland, no ktorym 
organizowana jest sesjo fixingowo w oparciu model wyceny bozujqcy no ofertach zto2onych no 
danym aktywnym rynku na podstawie ostatniego kursu fixingowego z dniu wyceny, 

- w przypodku innych nil okreSlone powyZej dluZnych papierow wartaSciowych oraz w przypadku 
gdy 	popierOw dfuZnych okreSlonych powyZej nie zostat wyznoczony kurs fixingowy Fundusz 
szacowal wartok godziwg w ooarciu o model bazujgcy no cenoch szncowanych przez 
wyspecjalizowang, niezale2ng jednostkc Swiadczgcg tego radzaju ustugi, w oporciu o done 
podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lob Reuters. W przypodku braku moZliwaSci 
zostosowonia powgiszego modelu, wartok godziwo szacowana byto na podstawie publicznie 
ogfoszonej no aktywnym rynku deny niero2nigcego sic istotnie clfuinego papieru 
wartosciowego lub w oparciu o wiakiwy model wyceny w zoleZnoki od specyfiki danego 
popieru. W przypadku, gdy oba powyisze modele wyceny nie minty zostosowonia, wortok 
godziwo szocowano byla w oparciu o model zdyskontowanych przeplywaw pienicZnych. 

W przypadku, gdy dzien wyceny nie byt dnicm dokonywania transakcji no aktywnym rynku, dtuine 
popiery wartokiowe wyceniane hyly wed+ag ostatniego dostcpnega w momencie wyceny kursu 
zarnkniecia, ustalonego no aktuwilyn rynku, w przypeci6 braku kursu zamkniecia, innej. ustalonej 
przez rynek wortoki starlowiqcej jego odpowiednik, skorggowanego w sposa unioAwiajticg 
uzgskanie wiorygodnie oszadowanej wartoki godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskozanymi 
powy2ej. 

c) Kontrakty terminowe notowone na aktywnym rynku, wyceniane byfy wedlug ostatniego 
dostepnego no moment wyceny kursu rozliczeniowego ustalonego no aktywnym rynku. 

d) W przypodku, gdy dany sktodnik fokat byt notowony no kilku rynkach aktywnych, za wartok 
godziwg przyjmowany byt kurs ustalony na rynku glownym. Wybar rynku gfownego dokonywony 
byt niezwfocznie po uzyskoniu wiarygodnej informocji niezbednej do oceny wszystkich aktywnych 
rynkaw, no ktarych clang sktadnik lokat byt notowany, no koniec koidego miesigco 
kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotow no donym sktodniku lokat. Zo rynek glawny dlo 
danego sktodniko lokat uznawany byt rynek, no ktorym wolumen obrotOw w miesigcu poprzednim 
byt najwyZszy. 
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kiadnikOw lokat nienotowanych na aktywnym rynku - skiodniki lokat wyceniane 
w wartoSci godziwej 

	

;pre 
	

sko 	 przeptywOw 

	

NtUl yi I I uvvtgl( 
	 uyi 	 y piemezt 	wane przez 

spalke 
	

o.§C rezydualna. 

b Pram] poboru nienotowane no aktywnym rynku wyceniane byly wedtug wortoSci godziw 
ustolonej zo pomocq modelu wyznaczonia wortoSci teoretycznej prom poboru w oparciu 
wortoSC aktywu bozowego. 

Metody wyceny skladnikaw lokat nienotowanych na aktywnym rynku - sktadniki lokat wyceniane 
w skorygowanej cenie nabycia 

a) Dfu2ne popiery wartoSciowe nienotowone no aktywnym rynku wyceniane byfy w skorygowanej 
cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzglednieniem 
odpisOw z tytufu trwafej utraty wartoki. jeZeli papiery to byly dotychczos wyceniane przez Fundusz 
w wartoki godziwej, za nowo ustalonq cent nabycia, no dzien przeszacowania, 
przyjmowof tc war-toS. 

b) Popiery wartoSciowe nabyte przy zobowiqzaniu sic drugiej strony do odkupu wyceniane byly od 
dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

Bony skarbowe i pienig2ne, z wyfqczeniem zagranicznych bonaw skarbowych, dlo ktOrych istnieje 
aktywny rynek, wyceniane byfy w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

d) Zobowiqzania z tytufu zbycia popieraw wortokiowych, przy zobowiqzaniu sic Funduszu do odkupu, 
wyceniane byfy od dnia zaworcia umowy sprzeda2y, stosujqc efektywna stopy procentowq. 

e) Odsetki od depozytOw naliczane byly przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zosad rachunkowofti 

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

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywal zmian metod ujmowania operacji w ksicgach 
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporajdzonia sprawozdania finansowego. 

NOTA NR 2 - NALEMOkl 

Struktura pozycji bilansu „Naleh-loS.ci" 31,12,2012 31.12,2011 

NaleZnoSci z tytufu zbytych lokat 6 754 37 079 

NaleZnoSci z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa 6 71 

NaleZnoSci z tytufu dywidendy 180 25 

NaleZnoSci z tytufu odsetek 0 2 

Pozostale naleZnoSci 262 436 

NALEZNOkl RAZEM 7 202 37 613 

W okresie sprawozdawczym i poprzedzajqcym okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywof 
odpisow aktualizujqcych wortok' noleZnoki. 
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NOTA NR 5 - RYZYKA 

1. Poziom obciaZenia aktywaw i zobowiazon Funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale no 
kategorie bilansowe 

Za aktywa lub zobowiqzania obciaZone ryzykiem stopy procentowej uznaje sic aktywa lub 
zobowigzania, ktOrych wartok godziwa lub wysokok przeptywOw zwiqzanych z danym aktywem lub 
zobowiqzaniem uzale2niona jest od poziomu stop procentowych. 

Na dzien 31 grudnia 2012 r. oroz 31 grudnia 2011 r. Fundusz nie posiadal aktywOw oraz nie zaciggat 
zobowiqzan obcigZonych ryzykiem spadku wartoSci godziwej wynikajgcym ze stopy prr"' ntowej ani 
ryzykiem zmiony wartoSci przeplywOw Srocikew nienienych wynikajocym ze stopy proce wej.  

- 	'BOW! 

22 888 22 888 

PLN Ipoperna SECURIT l• 

01.01 - 31.12.2012 Sredni w 	 poziom 
Srodkow pienicZnych utrzymy 	lych w celu 

zaspokojenia bie4cych zobowit:., 	Funduszu (w 
tys. PLN) 

31 A  Ekwiwalenty Srodkow pienVnych w podziale no 

ich rodzaje (w tys. PEN) 

924 604 

63 74 22 196 

EUR 1 602 1 839 450 

USD 2 298 672 418 

DM PKO BP SA 0 PLN 370 0 

31 

0 

11 

86 

387 

22 

8 

1 169 

Poz„,—, 39 

ZOBOWIAZANI • •AZEM 6 :).y) 5 094 

NOTA NR 4 - SROOKI PIEN1c2NE I ICH EKWIWALENTY 

Strukturo SrodkOw pienieZnych na rachunkach 

bankowych no dzien bilonsowy 

Wartok w 

danej walucie 
(w tys.) 

ortoSO w 

PLN 
(w tys.) 

Wartok w 

danej walucie 
(w tys.) 

Nazwa Banku 

Bonk 	 3rszowie S.A. 

luta 
PLN  
CHE  
CZK 
EUR  
GBP  
HUF 

31.12.2012 

20 184 

4 

1.12.20 

2 	 6 
8 	  
5 	24 6. 	

32 

30 	1 

1 
325 

20 184 

402 

CITIGROUP GLOB MARKETS LTD 

20 760 24 603 

01.01 - 31.12.2011 

.12.201 

rtosc w 

I. N 

48 
0 

402 

363 



31.12.2012 

bilansowa w 

tys. ztotych 

WartoSC 

bilansowa w 

tys. z1otych 

Udziafprocentowy 

w aktywach 

Aktywa obefty,: 

kredytowym ittue Iti1r aleZnoSci 

wykazane w bilansie 30 176 9,62% 287 

Koncentracja ryzyko kredytowego w 

kategoriach lokot: 

WartoS6 

bilonsowa w 

tys ziotych 

Udzial procentowy 

w ogOlnej sumie 

WortoSa 

bilonsowa w 

tys. ziotych 

Papiery Skarbu Panstwo 

Listy zastawr:' 

96 

Instrument.: 	Icho 

sole : rozliczen z k 	• •nten 0,32% 287 

Tra 

Irt 

'-cje przy zobomozoniu si€,! 

;•*rony do odkupu 30 080 99.68% 

.011 

Udziat  

proce6!. wy w 

ich 

0,08% 

Udzial 

procentowy w 

ogOlnej sumie 

100,00% 

Poziom obciolenia oktywOw I zobc 	unduszu ryzykiem kredytowym, w podziole no 
kategorie bilansowe 

H1311U111einy 

iazaniu sic druoiei str_ 	 r . _.zr0dkU dfuZnych 

popierOw 	 . jch przez skai 	stwo ryzul 
	

n kredytowym jest ryzyko kraju 

emitujgce 
	apicc 

Maksymainy poziom obciolenia aktywOw i zobowiazan Funduszu ryzykiem kredytowym wyra2ony jest 
przez wartok bilansowq sklodnikow lokot oraz lsakcji, z ktOrymi zwiazone jest ryzyko kredytowe, 
przy czym w odniesieniu od niewystandaryzowanych instrumentew pochodnych ryzykiem 
kredytowym obcicgone sg jedynie pozycje o dodatnim saldzie rozliczen. Ekspozycja na ryzyko 
kredytowe naleZnoki wykozanych w Funduszu przedstawiona jest w node 2 Nale2noSci. 

Poziom obcicgenio oktywow i zobowiozari Funduszu ryzykiem wolutowym 

Za aktywa lub zobowigzania obcicgone ryzykiem walutowym uznaje sic aktywa lub zobowigzanio, 
ktOrych wartok godziwa uzaleZniona lest ad poziomu kurs6w walut obcych 

61,19% 

• entowy w 

'ad] 

Aktywo obcinZone 

ruzUkiem wolutowom 

WortoSc bilons 

zloty( 

91 87 

We inso 

tych 

93 562  53,48% 

Udziot procentowy ogOlnej sumie Udziot procentowy 	 ogOlnej sumie 

Instrumenty 

cltuZne 

nstrument  
pochodne 

Instrument 

dluZne 

nstrumenty 

pochodne 

Koncentracjo ryzyko 

walutowego w 

kategoriach 
Popiery 

udzialowe 

Tytuty 

zestnictwo 

Popiery 

udzialowe 

Tytuly 

uczestnictwo 

CZK 

GBP 

UR 

	

12,92% 	 0,01% 

	

10,45% 	 0,06% 

	

10,49% 	 0,04% 

10,16% 

17,77% 

36,82% 0,05% 1,24% 

HUF 

TRY 

USD 

13,85% 

13,42% 

7,96% 

7,40% 

8,43% 

45,41% 

0,04% 

0,01% 	 3,48% 

Wortok bilansowa w tys. 

zlotych 

Udziot procentowy w 

zobovvinzenioch 

rto% bilonsowa w tys. 

ziotych 

Udziof pro otow 

lc I• 

hot :  

cb kern 

33 0,52% 0,47% 



NAP 

FX S1 

wow tow 

Ograniczen06 

wolutow. 

-5 

7 2 092 

EUR 286 PLN 

0 70 FUR ,6 PUN 

Pozucio dtugo 

Pct.:  

-• 	Igo 

68 2 195 GBP PLN 

-ono. , 

)rvolelov•rego 
605 TRY 1 044 PLN 

Ograniczenie ryzyko 

walutowego 
21 2 255 USD 7 011 PLN 

2013-( 

2013-01-02 

2 	. 	2 

2013-01-02 

2013-01-02 

Typ zajetej 

pozycji 

Rodzaj instrumentu 

pochodnego 
Cel otwarcia poz c 

WartoSe otwartej 

pozycji (w tys. zt) 

Terr -unki przysztych 

plenicZnych 

&Ica 
q ..zyszlych 

•'•ci (w tys. it) 

Pozycja krotka 
DAX FUTURE 

15/03/13 (GX1I3 

	

Ogranicz 	lie ryzyko 

	

lowest .. 	1.1ego 
21 801 C2: 

we 	a you 

va yo pod,  
EUREX 

kursu 

przez dotyczy 

Pozycja kratka 3 400 

to re: 
Nie dotyczy 

GPW w Worszav 

Data 

z padalno c 

2013-03-15 

2013-03-15 

Typ zajetej 
Rodzoj 

instrumentu 

pochodneg  

 

1 dtuga 

=•AP 

FX SWAP 

  

FX SWAP 
Ogroniczenie ryzyko 

walutowego 

 

12 F.: 

    

       

Na dzien 31 grudnia 2011 r.: 

Cel otwarcia pozycji 

Ogrono 	gka 

wait :• 

Og 	 .• .Tko 

• :-E l<0  
vego 

ryzyko 

sego  

Wortok otwartej 

pozycji (w tys. it) 

11 

118 

Warto§6 przysztych 

platnoSci Funduszu (w 

tys. it) 

18 040 CZK 

4 355 FUR 

2 030 GBP 

2 850 USD 

WartoSci przysztych 

ptatnoSci kontrahento (w 

tys. if)  

3 098 PLN 

Data 

zapodolnoki 

2012-C: • 

71 

86 

19 353 PLN 	2012-6 

10 767 PLN 	2012 

9 826 PLN 	2C`2 

0 Pozycjo dtugo 

Pozycjo dtugo 

18 040 CZK 

3 087 PLN 

4 355 FUR 

19 250 PLN 

2012-C 	_2 

2012-01-03 

2012-01-02 

2012-01-03 

3 087 
	

PLN 

18 040 CZK 

19 249 
	

PLN 

4 355 EUR 

Typ zajetej 

pozycji 

Rodzaj instrumentu 

pochodnego 

WartoSt otwartej 

pozycji (w tys. zt) 

Terminy i warunki przysztych 

strumieni pieniginych 

Kwota Waco 

podstawq przysztych 

platnoSci (w tys. zt)  

Data 

zapadalnoSci 
Cel otwarcia pozycji 

7 564 
FVV20H12 

(PLOGF0001917) 

Ograniczenie ryzyko 

inwestycyjnego 

Codziennie no podstawie kursu 

rozliczeniowego podavvonego przez 

GPW w Warszawie S.A. 

Pozycja dtuga Nie dotyczy 2012-03-16 



	

Pozycja bilansowa L CHF 	CZK 	EUR 	G8P 	HUF RUB TRY 

Skfaciniki lokat 
notowane no 
	

0 	25 001 24 216 14 370 	13 353 	0 15 208 
oktywnym rynku 

Skladniki lokot 
nienotowane no 
aktywnym rynku 

8rodki pienicZne i ich 
ekwiwalenty 

NoleZno§ci 

Zobowiazonia  

0 	0 	7 	68 	0 	0 	0 

5 	1 	2 164 	48 	0 	0 1 604 

0 	446 2 368 	387 	0 	179 	739 

0 	5 	0 	0 	0 	0 	6 
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przy zobowiqzaniu sig Fundu 	 trot 	upu 

II 	akcj, ,,-zy ;_,,,,--qzaniu sic Funduszu do odkupu, w turn: 

Tronsokcje, w wyniku ktOrych nostepuje przeniesienie no dingo stroi 	'row 
wtosnoSci i ryzgk 

Tronsokcje, w wyniku ktOrych nie nostepuje przeniesienie na drugo s“,,ne 
prow wtosnoki i ryzyk 

III Nole2noki z tytutu papierOw wartokiowych po2yczonych od Funduszu w 
trybie przepisOw rozporzgdzenio o po2yczkoch papierOw warto§ciowych 

Zobowiozonia z tytutu papierOw wartokiowych poiyczonych przez 
IV. Fundusz w trybie przepis6w rozporzodzenia o po2yczkoch papierOw 

wortokiowych 

NOTA NR 8 - KREDYTY I PO2YCZKI 

Nn dzien 31 grudnia 2012 r. oroz 31 grudnin 2011 r. Fundusz nie wykorzystywal oraz nie udzielat 
kredytaw i pozyczek pienic2nych. 

NOTA NR 9 - WALUTY I RO2NICE KURSOWE 

Walutowo struktura pozycji bilansu 

No dzien 31 grudnia 2012 r. walutowo struktura pozycji bilonsu w przeliczeniu na PLN przedstawiala 
sic nastepujoco (w tys. zlotych): 

USD PLN RAZEM 

88 

2 

223 

21 

614 

849 

22 

70 

20 

6 

822 

0 

554 

234 

306 

251 

24 

7 

6 

193 

96 

990 

202 

339 

Wszystkie pozostote pozycje bilansu byty denorninowone w PLN. 



Srou,, 
ekwiwolenty 

Nale2noki 

Zobowiwania 

ich 

/vial° 

RAZEM 

0 

0 

6 

0 

0 

11 

1 

324 

0 

t63 

119 

1 626 

312 

0 

71 

0 

r 

0 

1 

130 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

1 

291 

0 

1 5E 

86 

2 372 

484 

24 

0 

23 290 

36 054 

5 070 

27 329 

37 613 

5 094 

Wszystkie po 	,zyc e bilansu byfy denominowane w PLN. 

2. Dodatnie rozruce kursowe w przekroju lokat Funduszu (w tys. ztotych) 

01.01-31.12.2012 01.01 -31 	2.2011 

Skiadnik loka zrealizowane niezrealizowan zrealizowane niezrealizowan 
Akcje 2 987 -6 441 2 788 6 118 
nstrumenty pochodne 14 597 -191 16 079 -208 

Kwity depozytowe 2 620 -9 710 786 11 647 

Tytuty uczestnictwa 319 -50.̀. 	 96 505 

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

3. Ujemne rOinice kursowe w przekroju lokat Funduszu (w tys. ztotych 

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 

Skiadnik lokat zrealizowane niezreatizowane* zrealizowane niezrealizowane* 
Akcje -917 -1 206 -5 818 1 657 

lnstrumenty pochodne -7 693 -85 -16649 6 

Kwity depozytowe -494 2.. 026 -2 478 1 618 
Tytuly uczestnictwo 0 198 0 0 

* wzrost (-)/spadek 
	

ujemnych niezrealizowanych rOZnic kursowych 

NC 	) - DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA 

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacj 
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat" (w tys. 

ziot ch) 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 

Skladniki lokat notowone no aktywnym rynku, w tym: 8 394 28 606 

- dune papiery wartoSciowe 7 263 

Sktadniki lokat nienotowane no aktywnym rynku, w tym: 6 364 -882 

- dluine papiery wartoSciowe 31 0 

RAZEM -2 030 27 724 

Strona 24 



43 71Z_ 

Rok 
	

2012 

WortoSe' aktywow netto no koniec roku obrotowego w tys. 

WortoSe aktywOw netto no poszczegOlne kategorie 

'ednostek uczestnictwa no koniec roku obrotowego 

Kategoria A B C 98,39 

Kategoria Al B1 Cl 104,07 

Kategorio E 114,02 

Kategoria I 100,05 

2011 2010 

356 806 539 175 

87,22 109,40 

91,36 113,45 

98,48 120,35 

1111111111111=1111111 

307 222 

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji ,Wzro 
spadek) niezrealizowanego zysku (stagy) z wycen 

Inknt" tut titc 7Intitch) 	 '?,2011  

119 692 

        

0 

0 

0! 

-101 

-119 793 RAZEM  

       

           

           

Zgodnie ze Statutem Fundusz nie wyptacc 	-2zestnikom dywicieliu oni innyu, zyskOw kapitalowych. 
Dochody to mogo by realizowane pr 	uczestnikOw jedynie poprzez odkupienie jednostek 
uczestnictwa przez Fundusz. 

NOTA NR 11 - KOSZTY FUNDUSZU 

Zgodnie ze Statutem Funduszu, wynagrodzenie wyplocone Toworzystwu jest pomniejszone o 
wiadczenio dodatkowe na rzecz uczestnikOw, ktOrzy przystqpili do Wyspecjolizowonego Progromu 

I nwestycyjnego. 

01.01-31.12.2012 	01.01-31.12.2011 

Kwoty s-wiadczen dod 
wynagrodzenie za 

wych pomniejszajycych 
e (w tys. zlotych) 

  

181 184 

        

1 Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wedfug rodzajOw co najmniej w zakresie 
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji 

Fundusz nie prowadzi ewidencji kosztOw przekroczajocych wysokok wynogrodzenio Towarzystwo za 
zorzgdzonie, pokrywonych przez Towarzystwo z tego wynogrodzenio. W ksicgoch Funduszu jako koszt 
ewidencjonowone jest wynogrodzenie Towarzystwo zo zorzgdzonie oroz koszty nielimitowone 
pokrywane przez Fundusz. 

2. Wynagrodzenie dla Towarzystwo z wyodrgbnieniem czc§ci zmiennej, uzaleznionej od ynikOw 
Funduszu 

Zgodnie ze Statutem Funduszu wyptocone przez Fundusz wynogrodzenie dla Towarzystwo nie jest 
uzoleZnione od wynikOw Funduszu. 

NOTA NR 12 - DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA 



FORMACj 

2. Informacje o znaczqcych zdorzeniach, jakie nostqpily po dniu bilansowym, 
nieuwzglcdnionych w sprawozdaniu finansowym 

Po dniu bilansowym nie wystqpify znaczac 	11rzenia, nieuwzglcdnione w sprawozdaniu 
finansowym, 

Zestawienie oraz objaSnienie rOZnic pomiedzy danymi ujawnionymi w sprawozdoniu 
finansowym i w porOwnywalnych danych finansowych a uprzednio sporzgdzonyrni 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 

Nie wystopily znaczace rO2nice pomiedzy danymi porOwnawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym a uprzednio sporzodzonymi I opublikowanymi sprowozdaniami finansowymi. 

4. Dokonone korekty blcdOw podstawowych, ich przyczyny, tut* oraz wplyw wywolonych tym 
skutk6w finansowych no sytuacjc majqtkowq i finansowq, p ynnoS6 oraz wynik z operacji i 
rentownoS6 Funduszu 

W okresie sprowozdowczym Fundusz nie dokonywat korekt btedOw podstawowych, majacych 
wplyw na sytuacje majotkowa i finansowq, ptynnok oraz wynik z operacji I rentownok 
Funduszu, w zwiqzku z czym nie zaistnialo koniecznok informowanio uczestnikow o zmianie 
wartoSci jednostki uczestnictwa. W okresie sprowozdowczym nie wystqpify przypodki zawieszonia 
zbywonia lub odkupywonia jednostek uczestnictwa, a takle zawieszenia w dokonywaniu wyceny 
aktywow netto no jednostkc uczestnictwa. W okresie sprowozdowczym w Funduszu nie wystapily 
przypodki nierozliczenia sic transakcji zowieronych przez Fundusz. 

5. Kontynuacja dzialalno§ci Funduszu 

Sprawozdanie finansowe sporzgdzone zostalo 	zato2eniu kontynuowania dziatainoSci przez 
Fundusz w dajgcej sic przewidzieC przysztoki 	!ez okres co najmniej 12 miesiecy od dnia 
bilansowego. W przekonaniu Zarzadu PKO TEl 	 nie istniejq okolicznoSci wskazujgce no 
zagrolenie kontynuacji dzialolnoSci Funduszu. 

6. Inne informacje niZ wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposOb 
wpfyng6 no ocenc sytuacji mojqtkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian 

Fundusz nie posiada innych informacji nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktOre mogtyby 
w istotny spos6b wplynoe no ocenc sytuacji mojotkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich 
zmian. 



(-)4%Nr ADCZEN1E DEPOZ 'TARICSZA 

Bank 	Handlowy 	w 	Wa .Jwie 	S.A., 	pelniacy 	ohowia . 	depozytariusza 

dla PKO Akcji Nowa Europa 	funduszu invest; • jnego otwartego (zwanego dalej 

..Funduszern ). zarzadzanego przez PKO Towarzys• 	Funduszy Inwestycyjnych S.A., 

dzialaj4c w 	iiazku z przepisern § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Finansow 

z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoki funduszy 

tnwestycyjnyc (Dz. U. z 2007 r. Nr 249. poz. 1859), oswiadeza, Ze (lane dotyczace 

stanow aktvwOw Funduszu. w ivnt w szczegolnoki aktywOw zapisanych na rachunkach 

pienieZnych i rachunkach papierow wartokiow )1-az -)t tkow .ktyvvow, 

przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okr 	1 	 roku 

do 31 grudnia 2. 2 roku 54 zztodne ze stanern lakty nym. 

Za Bank Ilandlowy w Wars; 	S.A.: 
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Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obroto 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 - 



Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od i stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

Dia Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej 
PKO Towarzystwa Funduszy Inwes -cyjnych S.A. 

Niniejszy raport zawiera ii kolejno ponumerowanych stron i sklada sick 
nastepujileyeh ez6ei: 

Strona 
I. Ogolna charakterystyka F. 	 2 
IL Inform* dotyczace przeprowadzone 	mdania _....... ..... ___________________ 4 
IIL Charakterystyka 	nikow, tuacji finansowej jednostki oraz istotnych pozycji 

sprawozdania firiaiisowego ............................... ...... 	 5 
IV. Stwierdzenia niezalenego biegiego rewidenta____________._____________ 
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Ogolna charakterystyka Funduszu 

ziba PKO 
	

1157 	 , 	KO 

b. FKU 	 ropa 	stal utwor 	)odstawie decyzji K 	Dier61A- 
Wartk.mciov, (field (Joecnie Kormsja Nadzoru Finansowego .,KNF") 
nr DFI/W/4032-13/7-37381. _005 z dnia 12 sierpnia 200c: r. o udzieieniu zezwolenia na 
utworzenie PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa •••• s:o. Od dnia 1 grudnia 2009 r. 
Fundusz dziala pod nazwa PKO Akcji Nowa Europa — fu asz inwestycyjny otwarty.  

c. Fundusz zostal ‘vpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sad 
Okregowy w Warszawie pod numerem RFI 206 dnia 21 wrzeSnia 2005 r. 

d. Funduszem zarzadza PKO Towarzystwo Funduszy InwestycNjnych S.A. 
(..Towarzystwo") z siedziba w Warszawie przy ulicy Pulawskiej t5. Jedynym 
akcjonariuszem Towarzystwa jest Powszechna Kasa OszczednoSci Bank Polski S.A. 
z siedziba w Warszawie, ktOra posiada 100% kapitalu zakladowego i ma prawn do r00% 
glosOw na Walnym Zgromadzeniu. 

e. Towarzystwo rozpoczelo 	 4 czerwca 1997 r. Akt zaloZycielski Towarzystwa 
)orzadzono ‘v formic aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Wiericzyslawa Cubala 
Warszawie w dniu 12 listopada 1996 r. i zarejestrowano w Rep. A — I Nr 1931/96. 
dniu 18 czenvca 2001 r. Sad Rejonowy dla miasta stolecznego Warsza‘vy. XIX 

Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonal wpisu Towarzystwa do 
Rejestru Przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000019384. Dnia 8 lutego 2006 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjcio uchwalc o zmianie firmy Towarzystwa na 
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestvcyjnych 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 5 paidziernika 2006 r. numer 
NIP 108-000-13-43. Dia celow statystycznych Towarzystwo otrzymalo dnia 27 lipea 
2001 r. numer REGON 012635798, a Fundusz otrzymal numer REGON 140211889. 

Zarejestrowany kapital zakiadowy Towarzystwa na dzien 31 grudnia 2012 r. wvnosil 
18.000 tys. zl i skladal sic z 180.000 akcji o ‘vartoSci nominalnej 100,00 71 kaZda. 
Kapitalkvlasny na ten dzieri w-ynicisl 47.902 tys. z 

h. 	W badanym okresie przedmiotem dzialalnoki Funduszu bylo lokowanie SrodkOw 
pieniOnych wplaconych przez uczestnikow Funduszu ‘v celu zapewnienia wzrostu ich 
‘vartoki. 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. 

2 
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Og("Ana charakterystyka Funduszu (ed.) 

Ce.lern 	IT1C111S7 	 tOki 
\V instrui 	 akcje 

na 	 gieidowe b inch 	 v Rzeczpospolitej 
Polskiej, Repubnce Czesl• 	R, ince Austrii, K tblice WegiersKiej oraz Republice 
Turcji nie mogla 6o% \vai aktywow netto Funduszu. 
Od 1 marca 2012 r. calkowita ‘vartok lokat w rodzaje lokat w Rzeczpospolitej Polskiej, 
Republice Czeskiej, Republice Austrii, Republice Wegierskiej, Republice Turcji oraz 
Federacji Rosyjskiej nie mote b . liZsza nie 60% wartoki aktywow netto Funduszu. 

\V roku obrotowym i do duia popisania sprawozdania finansowego Funduszu 
Czlonkami Zarzadu Townrzystwa byli: 

Piotr 20chm, 	 Prezes Zarzadu 	od 20 grudnia 2012 T. 

® „Takub Karnowski 
	

Prezes Zarzadu 
	

do 10 kwietnia 2012 r. 
a Remigiusz Nawrat 

	
Czlonek Zarzadu 	od 11 kwietnia 2012 r. 

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

Funk* Agenta Transferowego Funduszu sprawowal PKO BP Finat Sp. z 0.0. z siedziba 
w Warszawie przy ul. Grojeckiej 5. 

Jednostkami po iazanymi z Towarzystwem sq: 

PKO BP SA 	 - jednostka dominujaca 

oraz spolki nale2ace do Grupy kapitalowej jednostki dominujacej w stosunku 
do Towarzvstwa. 

n. 	Na dzien bilansowy na rachunkach uczestnikow Funduszu znajdowalo sic 
3.107.953,305 jednostek uczestnictwa, w tym: 2.245.006,983 jednostek typu A, 
6.806,388 jednostek typu Ai, 71.706,277 jednostek typu B. 228.718,907 jednostek typu 
C, 33.194,118 jednostek typu E oraz 522.520,632 jednostek typu I. Na dzien 
zt grudnia 2012 r. wartosc jednostki kategorii A, B i C wynosila 98,39 zi, NVart0!:;e 

Inostki kategorii Al 1,vynosila 104,07 zl, wartosc jednostki kategorii E wynosila 114,02 
_ a wartosc jednostki kategorf I 	-osila 100,05 zL 



PKO Akcji Nowa Europa - fio 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy  od stycznia  do  31  grudnia  201 

Informacje dotyczlice przeprowadzonego 'hada] 

BaJ,T- 

badan 	vozdan tinansc 	.-)ct 	.1merem 
uprawmonego badanie przepro∎Naut,one zo:nalo pod na,., 
rewidenta Adama Celinskiego (numer w rejestrze 90033). 

dziE 
.nych do 
odmiotu 
bieglego 

b, 	PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostala kvvbrana na bieglego rewidenta Funduszu 
• !hwala nr 6/4/2011 Radv Nadzorczej Towarz,rstwa z dnia 20 czer-wca 2011 r. na 

podstawie artvkulu 53 punkt 3 Statutu PKO Akcji Nowa Europa — tio. 

c. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz kluczowy biegly rewident przeprowadz.;., ; 
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 0 nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, 
poz. 649 z pon. zm.). 

d. Badanie przeprowadzono na- podstawie umowy zawartej w dniu 18 lipca 2011 r. 
z uwzglednieniern zmian zawartych w aneksie nr 1 z dnia 2 stycznia 2012 r. oraz aneksie 
nr 2 z dnia 24 wrzeSmia 2012 r. w okresie: 

• badanie wstepne 	od 12 grudnia do 16 grudnia 2012 r.; 
• badanie kon 
	

od 18 lutego do 22 marca 2013 r. 

4 
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PKO Akcji Nowa Europa - fib 
Raport z badania sprawozdania finansowego 

i  rok obrotowv od 1 stvcznia do 31 grudnia 2012  r. 

III 	harakterystyka wynikow, sytuacji finansowej jednostki oraz istotnych 
pozycji sprawozdania finansowego 

(Janie 	 u it 
i ush] 
	 do gr 

(2011 r.: 4,6 

Celem bada-- 	bylo przedsta\ 	pogiebionej analizy ekonomicznej dzialainoki 
Funduszu, jego sprawozdania finansowego lub ktoregokolwiek z jego komponentow. Ocena 

;ialainaki wymaga rozpatrzenia m.in. wplywu zjawisk makroekonomiczna stanu rvnkow 
lansor 7az dlugoterminowej strategii inwestycyjnej realizowanej przez Fundusz. 

PoniZsze komentarze przedstawiono 	oparciu o wiedze uzyskana w trakcie badania 
sprawozdania finansowego. 

Fundusz zamknal rok obrotowv zakonczony 31 grudnia 2012 r. dodatnir . 	ikiem 
z operacji w \vysokoki 41.979 tys. zl, ktory by! \\,yszy niZ \vynik z operacji 
wypracowany w roku obrotowym zakoriczonym 31 grudnia 2011 r. 0 140.336 tys. zi, 
tj. o 142,7%. Dodatni \vynik z operacji zostal wygenerowany glownie przez wzrost 
niezrealizowanego wyniku z \\Teeny  lokat w kwocie 43.769 tys. zl.  

Na dzien 31 grudnia 2012 r. aktywa netto Funduszu kvyniosb,,  307.222 tys. zl i spadly 
w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2011 r. o 49.584 tys. zi, tj. 0 13,9%. Na zmianc 
aktywow netto wrplyw mial przede wszystkim spadek salda skladnikow lokat 
notowanych na aktywnym rynku. 

Wskainiki zyskowno::;ci dzialania w badanym roku obrotowym ksztaltowaly sic 
nastepujaco: 

Stopa zwrotu z jednostki, obliczona jako stosunek zmi.. y wartosci jednostki typu 
A w badanyrn roku obrotowym do wartosci jednost: na koniec poprzedniego 
roku obrotowego, byla dodatnia i wvniosla w 2012 1 12,81% w porownaniu do 
ujemnej stony zwrotu 20,27% osiagnietej w 2011 r. 

WsaaZnik efektywnoki, liczony jako stosunek wyniku z operacji do ,redniej 
wartosci aktywow netto (obliczonej jako srednia z said dziennych WAN) 
w badanym roku obrotowym, by! dodatni i !aaa altowal sic na poziomie 12,18%. 
IN 2011 r. wskainik ten byl ujemny i wyniOsi 21,16%. 

Wskahrik poziomu kosztow, okreSlajacy udzial kosztow operacyjnych netto 
Funduszn sumie przychodOw z lokat, wyniku zrealizowanego i zmiany wyniku 
nie-] anego w badanym roku obrotowym by! dodatni i Ivyniosi 25,21%. 
W popraadnim roku obrotowym wskainik by! ujemny i wyniosl 26,58%. 
Glowna pozycjc kosztow operacyjnych stanowilo wynagrodzenie Towarzystwa. 

• 	Wartok portfela lokat Funduszu na dzien 31 grudnia 2012 r. wynosila 251.278 tys. zi 
i w porOwnaniu ze stanem na 31 grudnia 2011 r. ulegla zmniejszeniu o 45.68o tys. zi, 
tj. 015,4%. Spadek wartosci lokat w badanym okresie byl glOwnie efektem zmniejszenia 
portfela lokat w akcje. 
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PKO Akcji Nowa Europa — rib 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31  grudnia 2012  r. 

Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej funduszu oraz istotnych 
pozycji sprawozdania finansowego (ed.) 

udnia 	. skladnikam • ∎ kat Fund • 	 rtfcla 
porttc 	at) on 	 vane przl.• • 

stytucje wspOln€ 	 a maj4ce :• ,• • ..1zibe za gran: 	port-rem lokat). Na 
grudnia 2012 r. r u 	qadal lokaty 	istrumenty 	wyceniane na 85 tvs. zla 

!stawienie lokat i 	ktura zostaly przedstawione \V sprawozdaniu tinansowym 
mduszu. 

Lokaty na dzien 31 grudnia 2017_ zostaly potwierdzone przez Depozytarius-

Sprawozdanie Inansowe zostal . porzadzone zgodnie z zasadg kontynuacji 

P c 



PKO Akcji Nowa Europa - fio 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia  2012 r. 

Charakterystyka wynikow, .'ytuacji finanso lei 
pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 

BILANS na 31 grudnia 2012 r. 

nduszu oraz istotnych 

Zobowiazania 

Aktywa netto 

Kapital Funduszu 

Kapital wplacony 

Kapit.1: 	.- placony 
(wielkosc ujemna) 

Dochody zatrzymane 

kVzrost (spadek) 
•.vartoki lokat w 
odniesieniu do cen• nabycia 
Kapital Funduszu 
i zakumulowany 
wynik z operacji 

31.12.2012 r. 

tvs. zl 

307.222 

595.481 

1.356.014 

(760.533)] 

(28-7 	1  

307.222  

	

Zmiana 	Zmiana 

	

tvs. zI 	 (%) 

(13,4) 

24,4 

	

(49.584) 	(13,9) 

	

(91.56:3) 	(13.3) 

(),5 

14,8  

	

(1.79o) 	0,6 

	

43.769 	(99,2) 

	

(49.584) 	(13,9) 

31.12.2011 r. 

tys. zi 

361.900 

5.094 

356.806 

687.044 

1.349.410  

(662.366) 

(286.132) 

(44.106) 

:356.806  

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 
Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

	

2012 r. 	 2011 r. 	 Zmiana 	Zmiana 

	

tys. z1 	 tys. z1 	 tys. z1 	 (%) 

PT-Tvelindy z lok;1) 

tudt 

Przychody z lokat netto 

Zrealizowanv i niczrealizowanv 
zysk (strata) 

NVynik z operacji 

14.393 

( 14.153) 

240  

41.739 

41.979 

364 

)52) 

(6.288) 

(92.069) 

29 

6-499 

6.528 

133.808 

0,() 

(31(5) 

(103,8) 

(145-3) 

(1427) 
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PKO Akcji Nowa Europa - fib 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

III. Charakterystyka wynikow, sytuacji finansowej funduszu oraz istotnych 
pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 

11-y1-wane wskainiki charakteryzujace sytuacje majatkowa i finansowa oraz wyniki 
finansowe Funduszu 

— ' lalnoe gospod 	nduszt 	 (Ain 	 . tuacje 
—,,i,tt.kowat i finam-,,,,,4 	dzien 	 i 	 e ujtIcych 
charakteryzujt) nastepujqa 	;k{.thlil. 

Wskainik przyrostu aktywow 

Przvrost/spadek livartoci calkowitej WAN 

31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

(w stosunku do wartoki WAN na poczatek roku (13,9( 	% (33,82)% 
obrotowego) 

2012 r. 2011 r. 

Wskainiki zyskownogei dzialania 

Stopa zwrotu jednostki (dla jednostki kategorii A) 12,81% (20,20% 

Wskainik efektywnot:;ci (Wvnik z operacji / Wartok 
Aktywow Netto („WAN . • , 12,18% (21,16)% 

Wskainik poziomu kosztOw dzialalnoSci 

(Koszty operacsjne nett. 	.; Przychody*") 

obliczenia Nvskainika przyjeto 	 na jako ;;rednia z said dziennych 
badanym roku obrotowym 
,ejmuje przychody z lokat, zrealizowanv svynik i zmiane niezrealizowanego wvniku na lokata.• 
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PKO Akcji Nowa Europa - fib 
taport z badania sprawozdania finansowego 
a rok obrotowy od i stycznia do grudnia 2012  r. 

~twierdzenia niezaleinego hiegiego rewidenta 

a. 
€gach 

niu ‘vszell 
	

WV; 	 nowal 
11, 	 U bila 	 )Zenia 

badank• 	graniczony. 

F'undusz posiadal aktualna, zatwierdzonq l 	ad 	mmentacje opisujqeq zasady 
(polityke) rachunkowoki. Przyjete przez funciusz zasady rachunkowoki hyly 
dostosowane do jego potrzeh i zapewnialy wyodrebnienie w rachunkowoki wszystkich 
zdarzen istotnych do oceny sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wvniku z oneracji 
Funduszu, przy zach(-:• ;mitt zasady ostru2noki. Zostala zachowana 
stosowanych zasad w stosunku do okresu ubieglego. 

d. Bilans zamkniccia na koniec uhieglego roku obrotowego zostal, we wszystkich istotnych 
aspektach, prawidlowo wprowadzony do ksiqg rachunkowych jako hilans otwarcia 
bie±qcego okresu. 

e. Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., 
zostalo zatwierdzone Uchwalq nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
oraz ziozone w Krajowym Rejestrze Sqdowym w Warsznwie w dniu 10 maja 2012 r. 
i ogloszone w Monitorze Polskim B numer 2862 w dniu :istopada 2012 r. 

Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzajqcy zostalo zhadane przez 
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegly rewident wydal opinic hez zastrze2en. 

Dokonalimy oceny prawidlowoki funkcjonowania systemu ksicgowoki . Naszej ocenie 
podlegaly w szczegOlnoki: 

prawidlowok dokumentac . ∎peracji gospodarczych, 
rzetelnok, bezblednoSe i sprawdzalnok ksiqg rachunkowych, w tym take 
prowadzonych za pornoca komputera, 
stosowane metody zabezpieczania dostepu do danych i systemu ich przetwa rzania 
za pomocq komputera, 
ochrona dokumentac 	iegowej, ksiqg rachunkowych 

	
sprawozdania 

finansowego. 

Ocena ta, w polqcze.niu z hadaniem wiarygodnoki poszczegolnych pn 
sprawozdania finansowego daje podstawc do \vyraZenia ogOlnej, calokiowej 
o tym sprawozdaniu. Nie hylo celem naszego badania wyraZenie ko 	;c 
na temat 	•-owania NyyZej Nvymienionego sysi..et nu. 
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PKO Akcji Nowa Europa - fio 
Raport z badania sprawozdania finansowego 
za rok  obrotowy od t stycznia  do 3 t grudnia 2012  r. 

IV. Stwierdzenia niezaleinego bieglego rewidenta d. 

h, 

ts,01111.11CL11,, 

cje i 	 ystkie 
zporzg 	 dnia 
gol nyc. • 	 fundusz.)•- 

rzadle 	 z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 	,oz. 1859) 
•awidic 	;zystkich istotnvch aspektach. 

Informacje zawarte 	C.iscie Towarzystwa do uczestnikow Fundusz b ly zgodne 
z informacjant• cva] ni w zbadanym sprawozdaniu finansol, 

Jak zostaliSmy poinformowani w objetym hadaniem okresie ohrotowym nie \vystqpily 
takie przekroczenia limitow lokat (zakresu podmiotow, z ktorymi 
Fundusz mote zawierae transakcje, ._:akresu lokat, jakie Fundusz mote dokonac, 
koncentracji lokat w ramach poszczegolnych ich kategorii oraz jednego emitenta), 
terminow i procedur rozliczania transakcji z uczestnikarni Funduszu oraz rzetelno§ci 
‘vyceny aktywOw wedlug wartoSci godziwej (jeZeli wymagana przepisami), ktOre nie 
zostalyby zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawidlowo zaraportowane do Komisji 
Nadzoru Finansowego. 
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PKO Akcji Nowa Europa - fib 
Raport z hadania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

V. lnformac e koricowe 

air( 
stal 	 rze;. 	•ad To 

	

ie Ksiag racnunKow i, di 	. marca 20131 

) PKO 
Tdanie 

Raport powinien bye ezytany 	opinia bez zastrzeZ,en 	 hieglego rewidenta 
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych 

.A. z dnia 22 marca 2013 r. dotyczaca wyZej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia 
sprawozdaniu finansowym \\Traza  ogolny wniosek wynikajacy z przeprowadzonego 
Adania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wynikow hadania poszczegdlnych 
)rawozdania badi zagadnien, ale zaklada nadanie poszezegolnym ustaleniom odpowiednIi', 
• agi (istotnoki), uwzgledniajacej wplvw stwierdzonych faktow na rzetelnok i prawidlowG' 
• )rawozdania finansowego. 

Przeprowadzajacy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z 3.0 pulki wpisanej 
na lists podmiotow uprawnionych do hadania sprawozdan finansowych pod L imerem 144: 

Adam Celinski 

Kluczowy Biegly Rewident 
Numer ewideneyjny 90033 

Warszawa, 22 ma rca 
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