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Wain ego igrornadzenia i Rady Nadzorczej 
PKO .1"owarz:!.'stwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (cd.) 

Naszym zdaniem, zalqczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 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 obowiqzujqcyrni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zasadami rachunkowoki okreSlony-mi 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. nr 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 	 zastosowa 	 (politykq) rachunkowoki. 
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W 2012 roku PKO TFI wyrOZniono statuetko CEE IPO Summit Awards 	 tegorii Best Domestic Emerging 
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PKO Rgaku Planig2nego - fi 
PKO - do : 5,61 °`: 
PKO Obligacji - lio: 12,07 ° 
PKO Obligacji Dtugfitel 
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fitathrif n-,,.'0,?.stycyjnych dla prJ(istawowej kategor, i je 

(done za okres 01.01.20.12. • 31,12.2u12), 

PKO ZIL 	3,E  
PKO Popierav, Cu7i 	JSO: 0,81 cO, 
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku: 6,76 °/a, 
PKO Ochrony Kapitatu 100: 6,55 %, 
PKO Akcji Rynku Amerykonskiego: -2,56 %, 
PKO Akcji Rynku japonskiego: -2,84 %, 
PKO Akcji Rynkaw Wschodzacych: 4,13 %. 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio4: 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020: 2,60 %, 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030: 3,20 %, 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040: 3,00 %, 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050: 3,30 %, 
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060: 3,80 %. 
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PKO OBLIGACJI DEUGOTERMINOWYCH UNDUST ' 
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 

za rok zakoriczony dnia 31 grudnia 2012 roku. 
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Stotut Funduszt 	Hizony zostat decyzja Komisji PapierOw WO 	Sciowt.- 
Komisjo Nodzoru 	wego .,KNF") nr DFI/W/-4032 -1 	-4624/05 z dnia 	 201).:; 

r o udzieleniu z-.-. 	yrtio no utworzenie PKerr,RFDI1 SUISSE Oblig... 	- funduszu 
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siedzibo Towarzystwo: 
FKu lowarzystwo Funduszy Inwestgc 
ul. Putawska 15, 02-515 Warszawa 

Towarzy 	?.ostato wpisane do Rejestru 	i:siebiorcaw prowodzon 	- -zez Scud Rejonowy dla 
m. st. Was- zawy w Worszawie, XIII Wydzial Gospodorczy Krojowego 	 pod numerem 
KRS 0000019384. 
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Funduszem. 

Fundusz ustala wartok aktywow netto oraz wortok aktywOw • 	Funduszu . zypadajgco no grupy 

kategorii jednostek uczestnictwa A, B, C oraz Al, Bi, C1, a tak2e E oraz I r.l't-zcidcych sic od siebie 
okoscig pobieranego 	 Towarzystwa za zaralcizanie. 

cizien bilansowy Fundusz wyemitowal jednostki uczestnictwo 	 I, E oraz I. 
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