








































jednostkowe sprowozdanie finansowe Subfundus2u PKO Zabezpieczenio Emerytainego 2020 
za okres od dnia 18 ezerwca do dnia 31 grudnia 2012 roku 

Subfundusz dokonywat w szczegOlnoki w oparciu o model wyceny bazujgcy no ofertach goZonych 
no danym aktywnym rynku z tym, ie uwzglednianie wytacznie ofert sprzedaiy uznano zo 
niedopuszczalne, z zastrzeieniern, ie jeieli w dniu wyceny do momenta wyceny, ustolony zostat na 
aktywnym rynku kurs zamkniecia, a w przypadku braku kursu zamkniccia, inna ustalona przez 
oktywny rynek wartosc stonowioca jego odpowiednik, wawczas zo ostatni dostepny kurs przyjmuje 
sic ten kurs alba wartosc z uwzglcdnieniem istotnych zdarzen majacych wpfyw no ten kurs albo 
wartosc. 

W przypadku, gdy dzien wyceny nie byt dniem dokonywonio transakcji no aktywnym rynku, papiery 
udzialowe wyceniane byty wedlug ostotniego dostcpnego w momencie wyceny kursu zomkniccio, 
ustalonego no aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zomkniccia, innej, ustalonej przez rynek 
wortoSci stanowiqcej jego odpowiednik, z uwzglcdnieniem istotnych zdorzen majocych wptyw no 
wartosc danego sktudnika lokat. 

b) Dlu2ne papiery wortoSciowe, w tym listy zastawne, notowone no aktywnym rynku, wyceniane byty 
odpowiednio wedfug zasad opisonych w punkcie a) powyiej, z zostrzeieniem, ie korygowania 
wartoSci godziwej Fundusz dokonywof wedlug poniZszych zosad: 

- w przypadku dluinych popierOw wartokiowych notowonych no rynku TBS Poland, no ktarym 
orgonizowana jest sesja fixingowa w oparciu model wyceny bazujacy no ofertach ztoionych no 
danym aktywnym rynku no podstawie ostotniego kursu fixingowego z dnia wyceny, 

- w przypadku innych ni2 dkreSlone powy2ej cltu2nych popierOw warto6ciowych oraz w przypadku 
gdy dlo popierOw dluinych okreSlonych powyiej nie zostat wyznaczony kurs fixingowy Fundusz 
szacowat wartosc godziwo w oparciu o model bazujacy no cenoch szocowanych przez 
wyspecjalizowang, niezaleZng jednostke Swiadczocg tego rodzoju uslugi, w oparciu o done 
podawane przez serwis informocyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku broku moZliwoki 
zastosowania powy2szego modelu, wartosc godziwa szocowana byta no podstawie publicznie 
ogioszonej na aktywnym rynku ceny niero±niacego sic istotnie cfluinego popieru 
wartoSciowego lub w oparciu o wtoiSciwy model wyceny w zaleinoSci od specyfiki donego 
papieru W przypadku, gdy DU° powyisze modele wyceny nie miaty zostosowania, wartosc 
godziwa szocowono byto w oparciu o model zdyskontowonych przeplywow pienleinych. 

W przypadku, gdy dzien wyceny nie byt dniem dokonywania transakcji no aktywnym rynku, dtuine 
papiery wortoSciowe wyceniane byty wedtug ostatniego dostcpnego w momencie wyceny kursu 
zamkniecia, ustalonego no aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zomkniecio, innej, ustalonej 
przez rynek wartoSci stonowicicej jego odpowiednik, skorygowanego w spas& umoiliwiajacy 
uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoki godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi 
powyZej. 

c) Kontrakty terminowe notowane no aktywnym rynku, wyceniane byty wediug ostatniego 
dostcpnego no moment wyceny kursu rozliczeniowego ustalonego no aktywnym rynku. 

d) W przypadku, gdy dany sktodnik lokat byl notowony no kilku rynkach aktywnych, za wartosc 
godziwg przyjmowony byt kurs ustalany no rynku gtownym. Wybar rynku glOwnego dokonywony 
byt niezwlocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbednej do oceny wszystkich aktywnych 
rynkaw, no ktarych clang sktadnik lokat byt notowany, no koniec ka2dego miesioca 
kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotow no danym sktadniku lokat. Za rynek glawny din 
danego skladnika lokat uznowany byt rynek, no ktorym wolumen obrotaw w miesigcu poprzednim 
byt najwyiszy. 

Metody wyceny skiodnikOw lokat nienotowanych no aktywnym rynku skladniki lokat wyceniane 
w worto§ci godziwej 

a) Akcje nienotowane no aktywnym rynku wyceniane byty wedlug wortoSci godziwej wyznaczonej w 
szczegOlnoSci w oparciu o model wyceny porawnowczej w stosunku do notowonych no 
aktywnym rynku spOtek z tej samej braniy lub o podobnej rentownoSci i prognozowanej dynamice 
sprzedaZy lub w oparciu o model zdyskontowanych przeptywaw pienicinych, w ktOrym 
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