
Warszawa, dn. 21 marca 2002 r.

Szanowni Paƒstwo,

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. dla zarzàdzanego przez nasze
Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego. 
W sprawozdaniu zawarte sà szczegó∏owe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego, dodat-
kowe informacje o Funduszu oraz opinia bieg∏ego rewidenta. WartoÊç jednostki uczestnictwa
w okresie sprawozdawczym wzros∏a o 4,75%.
Niekorzystne otoczenie makroekonomiczne w kraju i za granicà by∏o powodem utrzymywania
w Funduszu Stabilnego Wzrostu relatywnie niskiego zaanga˝owania w akcje na rzecz papierów d∏u˝-
nych. Do cz´Êci akcyjnej dobierane by∏y akcje spó∏ek o niskim profilu ryzyka inwestycyjnego, nato-
miast w cz´Êci d∏u˝nej znajdowa∏y si´ d∏ugoterminowe papiery o sta∏ym oprocentowaniu.
W 2001 roku ∏àczne aktywa Funduszy PKO/CREDIT SUISSE zwi´kszy∏y si´ ponad dziesi´ciokrotnie,
wykazujàc najwi´kszy przyrost na rynku funduszy inwestycyjnych. Z ósmej pozycji na poczàtku ro-
ku PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. sta∏o si´ drugim TFI na rynku pod wzgl´dem wielkoÊci zarzàdza-
nych aktywów. W 2001 roku PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za-
notowa∏o dodatni wynik finansowy. 
Za dzia∏ania w 2001 roku PKO/CREDIT SUISSE TFI SA zosta∏o uhonorowane presti˝owà nagrodà
– Statuetkà Byka i Niedêwiedzia Gazety Gie∏dy Parkiet w kategorii Najlepsze Towarzystwo Fundu-
szy Inwestycyjnych w 2001 roku.
Zapraszamy do korzystania z naszej Infolinii (0-801323280), gdzie uzyskajà Paƒstwo odpowiedzi na
wszelkie pytania zwiàzane z inwestowaniem w Fundusze PKO/CREDIT SUISSE.

Z powa˝aniem, 

Antoni Leonik Cezary Burzyƒski
Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty
WST¢P DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. DANE FUNDUSZU I TOWARZYSTWA
1.1. Nazwa Funduszu
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty.
1.2. Podstawy prawne dzia∏alnoÊci Funduszu
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu fio jest otwartym funduszem inwestycyjnym, dzia∏ajàcym
na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 139, poz.
933 z póêniejszymi zmianami) i Statutu zatwierdzonego przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d i opublikowanego zgodnie z prawem.
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty powsta∏ w wyniku prze-
kszta∏cenia PKO/CREDIT SUISSE Funduszu Powierniczego Stabilnego Wzrostu (decyzja KPWiG nr
DFN-409/13-11/99 z dnia 22.01.1999 o zezwoleniu na przekszta∏cenie funduszu powierniczego
w fundusz inwestycyjny oraz o zatwierdzeniu treÊci Statutu), do czego obligowa∏a ustawa z dnia 28
sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych. Zgodnie z tà ustawà PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego
Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty sta∏ si´ osobà prawnà i zosta∏ wpisany do Rejestru Fundu-
szy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sàd Wojewódzki w Warszawie pod numerem RFj25
w dniu 26.07.1999 r. wst´pujàc tym samym w prawa i obowiàzki nabyte na rzecz PKO/CREDIT 
SUISSE Funduszu Powierniczego Stabilnego Wzrostu. 
Przekszta∏cenie nie mia∏o wp∏ywu na wartoÊç aktywów netto i wartoÊç jednostki uczestnictwa.
1.3. Dane Zarzàdzajàcego
Funkcj´ organu zarzàdzajàcego Funduszu pe∏ni PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych S.A. z siedzibà: ul. Pu∏awska 15, 02-515 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsi´biorców
prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sàdowego pod numerem KRS 0000019384. 
1.4. Okres sprawozdawczy i dzieƒ bilansowy
Sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego
otwartego obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Dniem bilansowym jest 31 grudzieƒ
2001 r.

2. POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU
2.1. Cel inwestycyjny Funduszu
Celem Funduszu jest osiàganie, w d∏ugoterminowym horyzoncie czasowym, wzrostu wartoÊci akty-
wów Funduszu poprzez inwestowanie powierzonych Êrodków w polskie i zagraniczne papiery war-
toÊciowe, przy dà˝eniu do ograniczenia ryzyka inwestycji.
2.2. Limity inwestycyjne Funduszu
Zgodnie z ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Fundusz mo˝e lokowaç
swoje aktywa w:
a) papiery wartoÊciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank

Polski oraz papiery wartoÊciowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym,

b) papiery wartoÊciowe dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub
pierwszej ofercie publicznej, o ile warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zak∏adajà z∏o˝enie
wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt. a), oraz gdy dopuszczenie do obrotu
jest zapewnione w okresie nie d∏u˝szym ni˝ jeden rok od dopuszczenia do publicznego obrotu 

c) do 10 % wartoÊci aktywów Funduszu mo˝e byç lokowane w inne ni˝ okreÊlone w pkt. a) i b) zby-
walne papiery wartoÊciowe lub wierzytelnoÊci pieni´˝ne o terminie wymagalnoÊci nie d∏u˝szym
ni˝ rok, je˝eli ich wartoÊç rynkowa mo˝e byç ustalona w ka˝dym dniu wyceny,

d) do 5% wartoÊci aktywów Funduszu ∏àcznie mo˝e byç lokowane w:
– jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych otwartych majàcych siedzib´ na ob-

szarze Rzeczypospolitej Polskiej w tym w funduszach zarzàdzanych przez Towarzystwo z zacho-
waniem ograniczeƒ wynikajàcych z ustawy,

– tytu∏y uczestnictwa emitowane przez takie instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za
granicà, które oferujà publicznie tytu∏y uczestnictwa i umarzajà je na ˝àdanie uczestnika oraz sto-
sujà ograniczenie inwestycyjne co najmniej takie, jakie ustawa narzuca funduszom inwestycyjnym
w Polsce,

e) do 10% wartoÊci aktywów Funduszu mo˝e byç lokowane zarazem w papiery wartoÊciowe wy-
emitowane przez jeden podmiot oraz w wierzytelnoÊci wobec tego samego podmiotu, pod wa-
runkiem, ̋ e ∏àczna wartoÊç tego rodzaju lokat w papiery i wierzytelnoÊci poszczególnych podmio-
tów nie przekroczy 40% wartoÊci aktywów Funduszu, 

f) ograniczenia wymienione w punkcie e) nie dotyczà lokat w papiery wartoÊciowe emitowane lub
gwarantowane przez Skarb Paƒstwa i Narodowy Bank Polski po warunkiem, ˝e b´dà dokonywa-
ne w papiery wartoÊciowe co najmniej szeÊciu ró˝nych emisji, a wartoÊç lokaty w papiery ˝adnej
z tych emisji nie b´dzie przewy˝sza∏a 30% aktywów Funduszu, 

g) ograniczenia wymienione w punkcie e) nie dotyczà równie˝ lokat w papiery wartoÊciowe emito-
wane lub gwarantowane przez jednostki samorzàdu terytorialnego a tak˝e przez paƒstwa nale˝à-
ce do Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz mi´dzynarodowe instytucje
finansowe, których cz∏onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paƒstw nale˝à-
cych do OECD – jednak z zastrze˝eniem, ˝e ∏àczna wartoÊç tego rodzaju lokat nie mo˝e prze-
wy˝szaç 35 % wartoÊci aktywów Funduszu. 

h) do 25% wartoÊci aktywów Funduszu mo˝e byç lokowane w listy zastawne wyemitowane przez
jeden bank hipoteczny. Suma lokat w listy zastawne nie mo˝e przekroczyç 80% wartoÊci akty-
wów Funduszu.

W przypadku papierów wartoÊciowych emitowanych za granicà poj´cie „papier wartoÊciowy” ma
takie znaczenie, jakie nadajà mu przepisy paƒstwa, w którym zosta∏ wyemitowany.

2.3. Alokacja lokat
Proporcja pomi´dzy poszczególnymi rodzajami lokat wymienionych powy˝ej jest uzale˝niona od de-
cyzji Towarzystwa popartych analizami dokonanymi przez Towarzystwo oraz danymi otrzymanymi
ze êróde∏ zewn´trznych, z uwzgl´dnieniem nast´pujàcych zasad:
a) ca∏kowita wartoÊç inwestycji Funduszu w instrumenty d∏u˝ne, w tym w papiery d∏u˝ne dopusz-

czone do publicznego obrotu oraz w papiery d∏u˝ne nie dopuszczone do publicznego obrotu nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 60% wartoÊci Êrodków Funduszu,

b) ca∏kowita wartoÊç inwestycji Funduszu w akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz w ak-
cje nie dopuszczone do publicznego obrotu nie mo˝e przekroczyç 30% wartoÊci Êrodków Fun-
duszu,

c) zobowiàzania Funduszu z tytu∏u kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych w bankach nie mogà przekro-
czyç 10% wartoÊci aktywów netto Funduszu w chwili ich zaciàgania, przy czym termin sp∏aty tych
kredytów i po˝yczek nie mo˝e przekraczaç roku,

d) cz´Êç aktywów Funduszu b´dzie utrzymywana na rachunkach bankowych w zakresie niezb´d-
nym do zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Funduszu,

e) aktywa Funduszu nie b´dà lokowane w papiery wartoÊciowe dajàce wi´cej ni˝ 10% g∏osów
w którymkolwiek organie emitenta tych papierów,

f) Fundusz mo˝e zawieraç umowy majàce za przedmiot papiery wartoÊciowe wymienione w art.
3 ust. 3 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, inne prawa pochodne
z praw majàtkowych b´dàcych przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe wy∏àcznie dla ogra-
niczenia ryzyka inwestycyjnego i przy uwzgl´dnieniu celu inwestycyjnego Funduszu.

3. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOÂCI FUNDUSZU
RachunkowoÊç Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrze-
Ênia 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz.591) oraz z rozporzàdzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych
zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych z dnia 9 wrzeÊnia 1999 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 868).
3.1. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych funduszu inwestycyjnego
3.1.1. Operacje dotyczàce Funduszu ujmowane sà w ksi´gach rachunkowych w okresie, którego do-
tyczà, na podstawie uzyskanego wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego operacj´.
3.1.2. Nabyte sk∏adniki lokat ujmowane sà w ksi´gach wed∏ug ceny nabycia uwzgl´dniajàcej prowi-
zje maklerskie, nabyte nieodp∏atnie – posiadajà cen´ nabycia równà zeru.
3.1.3. Je˝eli Fundusz zawiera umow´ zobowiàzujàcà do przeniesienia w∏asnoÊci papierów wartoÊcio-
wych i je˝eli realizacja tej umowy obj´ta jest systemem gwarantujàcym prawid∏owe wykonanie zo-
bowiàzaƒ, to papiery te ujmowane sà jako nabyte lub zbyte w dacie zawarcia umowy. 
Je˝eli realizacja umowy nie jest obj´ta systemem gwarantujàcym prawid∏owe wykonanie zobowià-
zaƒ, a Fundusz nabywa papiery wartoÊciowe, ujmowane sà one w dniu zawarcia umowy jako papie-
ry wartoÊciowe do otrzymania. Jest to nale˝noÊç Funduszu z tytu∏u zawarcia powy˝szej umowy.
W przypadku, gdy Fundusz zbywa papiery wartoÊciowe, ujmowane sà one w dniu zawarcia umowy
jako papiery wartoÊciowe do dostarczenia. Jest to zobowiàzanie Funduszu z tytu∏u zawarcia powy˝-
szej umowy.
3.1.4. Do wyliczenia zysku/straty ze zbycia lokat stosowana jest metoda „najdro˝sze sprzedaje si´ ja-
ko pierwsze”, która polega na tym, ˝e w pierwszej kolejnoÊci sprzedawane sà papiery wartoÊciowe,
które zosta∏y zakupione po najwy˝szej cenie nabycia.
3.1.5. Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wp∏ywa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
3.1.6. WartoÊç d∏u˝nych papierów wartoÊciowych i wartoÊç naliczonych odsetek wykazywane sà
odr´bnie.
3.1.7. Prawo poboru akcji i prawo do dywidendy z akcji notowanych na rynku regulowanym ujmo-
wane sà w ksi´gach w dniu nast´pnym po dniu, w którym po raz ostatni by∏y notowane z prawem
do akcji (dywidendy).
Prawo poboru akcji i prawo do dywidendy z akcji nie notowanych na rynku regulowanym ujmowa-
ne sà w ksi´gach w dniu nast´pnym po dniu ustalenia tych praw.
Niewykonane prawo poboru akcji uznawane jest za zbyte, wed∏ug wartoÊci równej zero, w dniu na-
st´pnym po dniu wygaÊni´cia tego prawa.
3.1.8. Zmiana kapita∏u wp∏aconego bàdê wyp∏aconego nast´puje w ksi´gach Funduszu w dniu uzy-
skania dowodu ksi´gowego dotyczàcego tych operacji. W dniu wyceny uwzgl´dniane sà zmiany
w kapitale wp∏aconym oraz wyp∏aconym zwiàzane z wp∏atami i wyp∏atami uczestników w dniu po-
przednim.
3.1.9. Przychody Funduszu obejmujà w szczególnoÊci dywidendy, odsetki od obligacji, odsetki z ra-
chunków bankowych i lokat, odpisy dyskonta, op∏aty dystrybucyjne.
3.1.10. W ksi´gach Funduszu codziennie tworzona jest rezerwa na przewidywane wydatki na pod-
stawie stawek okresowych. WysokoÊç utworzonej rezerwy nie powinna przekraczaç w skali roku
statutowego limitu 4% Êredniej rocznej wartoÊci aktywów netto Funduszu. P∏atnoÊci z tytu∏u kosz-
tów operacyjnych zmniejszajà uprzednio utworzonà rezerw´. 
Koszty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià funduszu inwestycyjnego, które ponosi Towarzystwo wykazane sà
dodatkowo w Nocie ObjaÊniajàcej. 
Pobierane przez Fundusz op∏aty manipulacyjne sà kosztem nielimitowanym nie majàcym wp∏ywu na
wartoÊç jednostki uczestnictwa, gdy˝ sà one jednoczeÊnie kosztem i przychodem Funduszu. Op∏aty
te do momentu przekszta∏cenia pobiera∏o Towarzystwo.
3.2. Metody wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego
3.2.1. WartoÊç aktywów netto Funduszu jest równa wartoÊci aktywów Funduszu pomniejszonych
o zobowiàzania Funduszu w dniu wyceny.
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa równa si´ wartoÊci aktywów netto Funduszu
w dniu wyceny podzielonej przez liczb´ jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestników
w dniu wyceny.
3.2.2. Wycena aktywów i ustalenie zobowiàzaƒ Funduszu w dniu wyceny nast´puje wed∏ug warto-
Êci rynkowej, z zachowaniem zasady ostro˝nej wyceny, w ka˝dym dniu, w którym odbywa si´ sesja
na GPW w Warszawie. 
3.2.3. Papiery wartoÊciowe notowane na gie∏dzie papierów wartoÊciowych lub na regulowanym ryn-
ku pozagie∏dowym wyceniane sà wg ceny rynkowej na zasadach okreÊlonych w punkcie 3.3.
Papiery wartoÊciowe dopuszczone do obrotu publicznego do czasu rozpocz´cia notowaƒ wycenia
si´ wg kosztu nabycia uwzgl´dniajàc zdarzenia, które mogà mieç wp∏yw na zmian´ ceny tych papie-
rów, z zachowaniem zasady ostro˝nej wyceny.
Papiery wartoÊciowe, w przypadku których nie ma mo˝liwoÊci sta∏ego okreÊlania ich wartoÊci rynko-
wej, nabyte z dyskontem lub premià wycenia si´ w oparciu o odpis dyskonta lub amortyzacj´ premii.
Odpis dyskonta zalicza si´ do przychodów z lokat a amortyzacj´ premii do kosztów operacyjnych
proporcjonalnie do cz´stotliwoÊci ustalania wartoÊci aktywów netto w dniach wyceny.
3.2.4. Papiery wartoÊciowe do otrzymania, do chwili dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku
papierów wartoÊciowych Funduszu, wycenia si´ z zastosowaniem metod wyceny okreÊlonych dla
tych papierów wartoÊciowych.
3.2.5. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych do dostarczenia, do chwili dokonania odpo-
wiedniego zapisu na rachunku papierów wartoÊciowych Funduszu, ustala si´ wed∏ug metod wyceny
okreÊlonych dla tych papierów wartoÊciowych. 
3.2.6. Do dnia 16 paêdziernika 2001 roku, ze wzgl´du na niski stopieƒ p∏ynnoÊci, Fundusz wycenia∏
posiadane w portfelu obligacje Netia Holdings B.V. metodà liniowej amortyzacji dyskonta. W okre-
sie sprawozdawczym Fundusz przyjà∏ odmienne zasady wyceny dla wy˝ej wymienionego papieru
wartoÊciowego. Uwzgl´dniajàc prawdopodobieƒstwo zagro˝enia kontynuowania dzia∏alnoÊci przez
spó∏k´, Fundusz, zgodnie z zasadà ostro˝nej wyceny, dokona∏ dwukrotnego przeszacowania warto-
Êci posiadanych w portfelu obligacji. Przeszacowanie nastàpi∏o na podstawie przyj´tego przez Fun-
dusz modelu wyceny, który zosta∏ skonsultowany z audytorem. Model ten skonstruowany zosta∏
w oparciu o Enterprise Value (EV) spó∏ek o podobnym charakterze i przedmiocie dzia∏alnoÊci
z uwzgl´dnieniem dyskonta przyjmowanego dla emerging markets oraz dyskonta uwzgl´dniajàcego
bie˝àcà sytuacj´ rynkowà spó∏ki, a tak˝e jej wyniki finansowe. W modelu wykorzystane zosta∏y g∏ów-
nie dwa wskaêniki: EV/prognozowane przychody 2001 oraz EV/inwestycje od poczàtku dzia∏alnoÊci.
Mo˝na zaobserwowaç, ˝e uzyskana w ten sposób cena obligacji zbiega si´ z kwotowaniami, jakie
sporadycznie by∏y dost´pne na rynku mi´dzybankowym, zarówno na koniec okresu sprawozdaw-
czego, jak i na dzieƒ podpisania sprawozdaƒ finansowych.
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3.3. Kryterium wyboru systemu notowaƒ
Papiery wartoÊciowe notowane na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie wyceniane sà
w oparciu o og∏aszany ostatni kurs zamkni´cia w systemie notowaƒ ciàg∏ych lub w systemie noto-
waƒ jednolitych z jednokrotnym lub dwukrotnym okreÊlaniem ceny.
W przypadku papierów wartoÊciowych notowanych w wi´cej ni˝ jednym systemie notowaƒ, cenà
rynkowà jest cena z rynku g∏ównego dla danego papieru wartoÊciowego wybranego przez Towa-
rzystwo w uzgodnieniu z Bankiem Depozytariuszem, na podstawie wolumenu obrotów na danym
rynku.
3.4. Kryterium podzia∏u lokat w sprawozdaniu finansowym
Podzia∏ lokat w sprawozdaniu finansowym przyj´ty zosta∏ w sposób, aby najlepiej zaprezentowaç
wywiàzywanie si´ Funduszu z ustawowych i statutowych ograniczeƒ i celów inwestycyjnych.
Sk∏adniki portfela zosta∏y podzielone na papiery dopuszczone i niedopuszczone do obrotu publicz-
nego, notowane i nienotowane na rynku regulowanym oraz na papiery udzia∏owe i wierzycielskie.
Papiery udzia∏owe zosta∏y podzielone wg rynku, na którym sà notowane. Podzia∏ papierów wierzy-
cielskich (obligacje, krótkoterminowe papiery d∏u˝ne oraz bony skarbowe) uwzgl´dnia warunki
oprocentowania i terminy wykupu.

Antoni Leonik Cezary Burzyƒski Sylwia Kwietniewska
Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu G∏ówny Ksi´gowy Funduszy

Warszawa, dnia 21 marca 2002 r.

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty
BILANS FUNDUSZU NA DZIE¡ 31.12.2001 r. (w tys. z∏otych)

Za∏àcznik 1

31.12.2001 31.12.2000

I. AKTYWA 52 248,27 66 689,91

1. LOKATY 40 828,50 61 556,93
1.1. WartoÊç obligacji w cenie nabycia 31 009,77 39 739,18
1.2. Zmiana wartoÊci obligacji -293,62 1 453,11
1.3. WartoÊç akcji w cenie nabycia 9 576,84 17 054,78
1.4. Zmiana wartoÊci akcji 535,51 851,09
1.5. WartoÊç krótkoterminowych papierów d∏u˝nych w cenie nabycia 0,00 2 432,55
1.6. Zmiana wartoÊci krótkoterminowych papierów d∏u˝nych 0,00 26,22

2. ÂRODKI PIENI¢˚NE 8 731,72 2 516,16
2.1. Rachunki bankowe i lokaty 8 731,72 2 516,16
2.2. Ârodki w drodze 0,00 0,00

3. NALE˚NOÂCI 2 688,05 2 616,82
3.1. Z tytu∏u zbytych lokat 552,15 152,03
3.2. Z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa 818,31 1 003,25
3.3. Dywidendy 0,00 0,00
3.4. Odsetki od obligacji 1 315,05 1 458,43
3.5. Pozosta∏e 2,54 3,11

II. ZOBOWIÑZANIA 3 024,75 1 467,04

1. Z tytu∏u nabytych lokat 4,21 77,90
2. Z tytu∏u wystawionych opcji 0,00 0,00
3. Z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa 6,54 61,79
4. Z tytu∏u wyp∏aty dochodów Funduszu 0,00 0,00
5. Z tytu∏u po˝yczek i kredytów o terminie sp∏aty do roku 0,00 0,00
6. Z tytu∏u po˝yczek i kredytów o terminie sp∏aty powy˝ej roku 0,00 0,00
7. Papiery wartoÊciowe do dostarczenia 0,00 0,00
8. Rezerwa na wydatki 85,19 43,31
9. Zobowiàzania z tytu∏u wp∏at na nieprzydzielone jednostki uczestnictwa 2 525,53 981,48
10. Zobowiàzania wobec dystrybutorów 28,23 14,57
11. Zobowiàzania wobec TFI 356,4 260,08
12. Pozosta∏e 18,65 27,91

III. AKTYWA NETTO (I-II) 49 223,52 65 222,87

IV. KAPITA¸ 33 671,55 51 800,33

1. Wp∏acony 132 916,28 117 751,13

2. Wyp∏acony -99 244,73 -65 950,8

V. ZAKUMULOWANE, NIEROZDYSPONOWANE 
PRZYCHODY Z LOKAT NETTO 9 607,05 7 108,07

VI. ZAKUMULOWANY, NIEROZDYSPONOWANY 
ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT 5 886,24 4 482,77

VII. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT 
PONAD CEN¢ NABYCIA 58,68 1 831,70

VIII. KAPITA¸ I ZAKUMULOWANY WYNIK 
Z OPERACJI, RAZEM (IV+V+VI+VII) 49 223,52 65 222,87

Liczba jednostek uczestnictwa 627 389,280 870 806,705

WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa (w PLN): 78,46 74,90

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI (w tys. z∏otych)

Za∏àcznik nr 2

01.01-31.12.2001 01.01-31.12.2000

I. PRZYCHODY Z LOKAT 5 014,48 7 341,40

1. Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach 134,83 238,57
2. Odsetki z obligacji 2 259,56 4 260,68
3. Odpis dyskonta 1 871,29 1 810,87
4. Dodatnie ró˝nice kursowe (saldo) 0,00 0,00
5. Odsetki z r-ków bankowych i lokat 325,66 629,85
6. Przychody z op∏at manipulacyjnych 326,05 401,43
7. Pozosta∏e 97,09 0,00

II. KOSZTY OPERACYJNE 2 515,50 3 169,04

1. Koszty podlegajàce statutowemu limitowi, 2 117,44 2 748,58
1.1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzàdzanie 1 323,33 1 718,08
1.2. Op∏aty dla depozytariusza i inne op∏aty zwiàzane 

z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 89,69 119,47
1.3. Us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci, w tym prowadzenie 

rejestru uczestników Funduszu 167,83 423,72
1.4. Us∏ugi wydawnicze, w tym poligraficzne 19,15 15,32
1.5. Us∏ugi prawne 5,33 5,05
1.6. Koszty marketingowe 168,39 307,03
1.7. Koszty prowadzenia dystrybucji 266,47 71,83
1.8. Koszty audytu 73,84 86,62
1.9. Pozosta∏e 3,41 1,46

2. Koszty nie podlegajàce statutowemu limitowi, nie majàce 
wp∏ywu na wartoÊç jednostki uczestnictwa, 326,05 401,43

2.1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z tyt.op∏at manipulacyjnych 127,03 167,43
2.2. Wynagrodzenia dla dystrybutorów z tyt. op∏at manipulacyjnych 198,95 232,86
2.3. Pozosta∏e koszty 0,07 1,14

3. Koszty nie podlegajàce statutowemu limitowi, majàce wp∏yw 
na wartoÊç jednostki uczestnictwa, 72,01 19,03

3.1. Op∏aty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00
3.2. Odsetki od zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek 0,00 0,00
3.3. Amortyzacja premii 0,00 0,00
3.4. Ujemne ró˝nice kursowe (saldo) 60,41 0,00
3.5. Prowizje bankowe oraz inne koszty i op∏aty 11,6 19,03

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO* 0,00 0,00

IV. KOSZTY OPERACYJNE NETTO (II-III) 2 515,50 3 169,04

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) 2 498,98 4 172,36

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) -369,55 4 938,26

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 403,47 4 322,58
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 773,02 615,68

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+VI) 2 129,43 9 110,62

Prowizje maklerskie zap∏acone przez Fundusz (uwzgĺ dnione w pozycji VI) 117,35 445,68

*Sà to koszty przekraczajàce statutowy limit Funduszu. Wykazane zosta∏y w Nocie ObjaÊniajàcej.

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty
ZESTAWIENIE LOKAT na dzieƒ 31 grudnia 2001 r.

(w tys. z∏otych za wyjàtkiem iloÊci papierów wartoÊciowych wyra˝onych w sztukach)

Za∏àcznik nr 3

1. PAPIERY WARTOÂCIOWE DOPUSZCZONE DO OBROTU PUBLICZNEGO

1.1. PAPIERY WARTOÂCIOWE NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
1.1.1. Akcje

Nazwa spó∏ki IloÊç akcji WartoÊç w WartoÊç Udzia∏ w
cenie nabycia rynkowa aktywach 

Rynek podstawowy
AGORA 5 097 285,26 261,98 0,50%
BUDIMEX 5 000 119,80 122,50 0,23%
BZWBK 18 579 719,56 928,95 1,78%
COMARCH 6 358 334,06 267,67 0,51%
COMPLAND 4 029 387,16 423,05 0,81%
D¢BICA 7 600 233,73 242,44 0,46%
ELBUDOWA 59 382 1 214,29 1 092,63 2,09%
INGBSK 13 3,91 4,15 0,01%
JELFA 6 318 246,04 358,86 0,69%
KROSNO 9 300 335,8 418,5 0,80%
MOSTALGD 28 554 377,74 356,92 0,68%
ORBIS 16 494 274,53 290,29 0,56%
PBK 7 402 604,22 840,13 1,61%
PEKAO 12 421 896,92 992,44 1,90%
PGF 4 850 173,12 175,57 0,34%
PKNORLEN 55 901 1048,7 1 062,12 2,03%
PROKOM 3 112 312,43 329,87 0,63%
PROSPER 6 000 83,05 84,60 0,16%
TPSA 72 974 1 007,45 1 021,64 1,96%

Rynek równoleg∏y
BAUMA 19 292 269,7 221,86 0,42%
MIESZKO 21 595 174,69 181,40 0,35%

Akcje NFI
08OCTAVA 21 406 204,68 209,78 0,40%

RAZEM 391 677 9 306,84 9 887,35 18,92%

1.1.2. Obligacje (bez odsetek)

Nazwa obligacji Termin WartoÊç WartoÊç w WartoÊç Udzia∏ w
wykupu nominalna cenie nabycia rynkowa aktywach

Obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym:
o terminie wykupu powy˝ej 5 lat
DZ 0708 2008-07-18 80,00 81,16 82,72 0,16%
DZ 0709 2009-07-18 210,00 207,57 218,61 0,42%

Obligacje skarbowe o oprocentowaniu sta∏ym:
o terminie wykupu do 6 m-cy
OS 0202 2002-02-12 1 000,00 920,00 999,00 1,91%
OS 0602 2002-06-12 2 062,00 1 878,49 2 064,06 3,95%
o terminie wykupu od roku do 3 lat
OS 0203 2003-02-12 10,00 8,98 10,18 0,02%
OS 1003 2003-10-12 60,00 56,58 61,92 0,12%
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o terminie wykupu od 3 do 5 lat
PS 0205 2005-02-12 3 000,00 2768,05 2 913,00 5,58%
PS 0605 2005-06-12 2 500,00 2378,75 2 420,00 4,63%
PS 0506 2006-05-12 10 000,00 9515,00 9 620,00 18,41%
o terminie wykupu powy˝ej 5 lat
DS 1109 2009-11-24 5 000,00 4 023,2 4 190,00 8,02%

Obligacje skarbowe zerokuponowe:
o terminie wykupu od roku do 3 lat
OK 0803 2003-08-21 5 000,00 4 190,00 4282,50 8,20%

Obligacje zagraniczne o oprocentowaniu sta∏ym:
o terminie wykupu powy˝ej 5 lat
NETIA HOLDINGS BV
(w EUR) 2010-06-15 5 282,85 2 274,43 1 056,57 2,02%

RAZEM 34 204,85 28 302,21 27 918,56 53,44%

1.2. PAPIERY WARTOÂCIOWE NIENOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM
1.2.1. Akcje

Nazwa spó∏ki IloÊç akcji WartoÊç w WartoÊç Udzia∏ w
cenie nabycia rynkowa aktywach 

ELDORADO 15 000 225,00 225,00 0,43%
RAZEM 15 000 225,00 225,00 0,43%

1.2.2. Obligacje (bez odsetek)

Nazwa obligacji Termin WartoÊç WartoÊç w WartoÊç Udzia∏ w
wykupu nominalna cenie nabycia rynkowa aktywach

Obligacje skarbowe o oprocentowaniu sta∏ym:
o terminie wykupu od roku do 3 lat
CK 0403 2003-04-22 1 500,00 1 353,15 1 411,89 2,70%
RAZEM 1 500,00 1 353,15 1 411,89 2,70%

2. PAPIERY WARTOÂCIOWE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU PUBLICZNEGO

2.1. Akcje

Nazwa spó∏ki IloÊç akcji WartoÊç w WartoÊç Udzia∏ w
cenie nabycia rynkowa aktywach 

CORMAY POLAND S.A. 5 000 45,00 0,00 0,00%
RAZEM 5 000 45,00 0,00 0,00%

2.2. Obligacje (bez odsetek)

Nazwa emitenta Termin WartoÊç WartoÊç w WartoÊç Udzia∏ w
wykupu nominalna cenie nabycia rynkowa aktywach

Obligacje zerokuponowe:
o terminie wykupu do 6 m-cy
EUROPEJSKI FUNDUSZ 
LEASINGOWY S.A. 2002-01-11 1 000,00 964,41 995,70 1,91%
Obligacje zamienne o terminie wykupu od 6 do 12 m-cy
LEGIZ S.A. seria E 2002-10-31 150,00 150,00 150,00 0,29%
Obligacje zamienne o terminie wykupu od roku do 3 lat
TELMAX S.A. seria D 2003-02-23 240,00 240,00 240,00 0,46%
RAZEM 1 390,00 1 354,41 1 385,70 2,66%

PAPIERY WARTOÂCIOWE RAZEM 40 828,50 78,15%

PORÓWNANIE ZE STANEM Z LAT UBIEG¸YCH

31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998

Akcje dopuszczone do obrotu publicznego
- wartoÊç rynkowa 10 112,35 17 860,86 13 682,22 745,01
-udzia∏ w aktywach 19,35% 26,78% 18,71% 14,41%

Akcje niedopuszczone do obrotu publicznego
- wartoÊç rynkowa 0,00 45,00 45,00 45,00
-udzia∏ w aktywach 0,00% 0,07% 0,06% 0,87%

Obligacje dopuszczone do obrotu publicznego
- wartoÊç rynkowa 29 330,45 38 093,21 37 629,02 1 361,72
- udzia∏ w aktywach 56,14% 57,12% 51,46% 26,34%

Obligacje niedopuszczone do obrotu publicznego
- wartoÊç rynkowa 1 385,70 3 099,08 2 309,41 420,21
-udzia∏ w aktywach 2,66% 4,65% 3,16% 8,13%

Krótkoterminowe papiery d∏u˝ne
- wartoÊç rynkowa 0,00 2 458,78 0,00 0,00
-udzia∏ w aktywach 0,00% 3,69% 0,00% 0,00%

Bony skarbowe
- wartoÊç rynkowa 0,00 0,00 10 345,78 1 548,12
- udzia∏ w aktywach 0,00% 0,00% 14,15% 29,95%

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty
ZMIANY W AKTYWACH NETTO

(w tys. z∏otych za wyjàtkiem liczby jednostek uczestnictwa wyra˝onych w sztukach 
oraz wartoÊci jednostek uczestnictwa wyra˝onych w z∏otych)

Za∏àcznik nr 4

01.01-31.12.2001 01.01-31.12.2000 01.01-31.12.1999

I. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO:

1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 65 222,87 71 217,8 5 151,22

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy 
(razem), w tym: 2 129,43 9 110,62 3 751,19

2.1. przychody z lokat netto 2 498,98 4 172,36 2 474,62
2.2. zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 403,47 4 322,58 141,64
2.3. wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku 

(straty) z wyceny lokat -1 773,02 615,68 1 134,93

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku 
z operacji 2 129,43 9 110,62 3 751,19

4. Dystrybucja dochodów Funduszu (razem) 0,00 0,00 0,00
4.1. z przychodów z lokat netto 0,00 0,00 0,00
4.2. ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00 0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym 
(razem), w tym: -18 128,78 -15 105,55 62 315,39

5.1. zwi´kszenie z tytu∏u zbytych 
jednostek uczestnictwa 15 165,15 24 695,30 85 686,22

5.2. zmniejszenie z tytu∏u odkupionych 
jednostek uczestnictwa 33 293,93 39 800,85 23 370,83

6. Zmiana wartoÊci aktywów netto z tytu∏u 
zmian w kapitale -18 128,78 -15 105,55 62 315,39

7. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie 
sprawozdawczym (3-4+5) -15 999,35 -5 994,93 66 066,58

8. WartoÊç aktywów netto na koniec 
okresu sprawozdawczego 49 223,52 65 222,87 71 217,80

9. Ârednia wartoÊç aktywów netto 
w okresie sprawozdawczym 52 908,36 68316,00 38 344,42

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
1.1. liczba zbytych jednostek uczestnictwa 197 856,064 340 808,385 1 366 007,873
1.2. liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 441 273,489 556 251,964 369 360,457
1.3. saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa -243 417,425 -215 443,579 996 647,416

2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastajàco od poczàtku dzia∏alnoÊci Funduszu, w tym:
2.1. liczba zbytych jednostek uczestnictwa 2 045 095,534 1 847 239,470 1 506 431,085
2.2. liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 417 706,254 976 432,765 420 180,801
2.3. saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa 627 389,280 870 806,705 1 086 250,284

III. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK¢ UCZESTNICTWA:

1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa 
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 74,90 65,56 57,49

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa 
na koniec okresu sprawozdawczego 78,46 74,90 65,56

3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów na jednostk´ uczestnictwa 
w okresie sprawozdawczym (w skali roku) 4,75% 14,24% 14,03%

4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa 
w okresie sprawozdawczym (14.03.2001) 72,12 65,19 57,77

5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa 
w okresie sprawozdawczym (29.10.2001) 79,31 74,88 65,53

6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wed∏ug ostatniej 
wyceny w okresie sprawozdawczym (31.12.2001) 78,46 74,88 65,52

IV. PROCENTOWY UDZIA¸ W AKTYWACH NETTO:

1. Kosztów operacyjnych (w skali roku), w tym: 4,0% 4,0% 4,0%
1.1. wynagrodzenie Towarzystwa 2,5% 2,5% 2,3%

PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty
NOTY OBJAÂNIAJÑCE (w tys. z∏otych)

Za∏àcznik nr 5

1. Na dzieƒ bilansowy fundusz posiada∏ nast´pujàce aktywa i pasywa denominowane w walutach
obcych:

– obligacje o wartoÊci bie˝àcej – 300 tys. EUR (1056,57 tys. z∏otych)

2. W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y zaciàgni´te i wykorzystane przez Fundusz po˝yczki
i kredyty w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów
Funduszu. 

3. Podzia∏ kosztów poniesionych przez Towarzystwo dotyczàcych funduszu:
3.1. wynagrodzenie dla Towarzystwa 0,00
3.2. wynagrodzenia dla dystrybutorów 0,00
3.3. op∏aty dla depozytariusza i inne op∏aty zwiàzane z prowadzeniem 

rejestru aktywów Funduszu 0,00
3.4. us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu 0,00
3.5. us∏ugi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00
3.6. us∏ugi prawne 0,00
3.7. op∏aty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00
3.8. odsetki od zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek 0,00
3.9. amortyzacja premii 0,00
3.10. ujemne ró˝nice kursowe (saldo) 0,00
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3.11. koszty marketingowe 0,00
3.12. koszty prowadzenia dystrybucji 7,69
3.13. koszty audytu 0,00
3.14. pozosta∏e 0,00
RAZEM 7,69

4. Wykazany w rachunku wyników zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat dotyczy:
4.1. akcji -1 340,26
4.2. obligacji 2 743,73
RAZEM 1 403,47

5. Wykazany w rachunku wyników niezrealizowany zysk(strata) z wyceny lokat dotyczy:
5.1. akcji -315,58
5.2. obligacji -1 457,44
RAZEM -1 773,02

6. W okresie sprawozdawczym Fundusz zwolniony by∏ z podatku dochodowego od osób praw-
nych. Pokry∏ w tym okresie nast´pujàce op∏aty i prowizje:

6.1. prowizje maklerskie (wliczone w cen´ papierów wartoÊciowch) 117,35
6.2. prowizje bankowe oraz inne op∏aty 11,60
RAZEM 128,95

7. Fundusz nie wyp∏aca∏ uczestnikom dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa. 

8. Na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego Fundusz nie posiada∏ lokat w instrumenty 
pochodne. 

9. Na sprawozdanie finansowe nie mia∏y wp∏ywu ˝adne znaczàce zdarzenia, dotyczàce lat ubieg∏ych. 

Opinia Bieg∏ego Rewidenta
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 

PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE
Stabilnego Wzrostu – funduszu inwestycyjnego otwartego (zwanego dalej „Funduszem”) 
z siedzibà w Warszawie, przy ulicy Pu∏awskiej 15, obejmujàcego: 
(a) wst´p;
(b) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2001 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje

sum´ 49.223,52 tys. z∏;
(c) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. 

wykazujàcy wynik finansowy – zysk netto 2.129,43 tys. z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2001 r.; 
(e) informacj´ dodatkowà, zawierajàcà zestawienie zmian w aktywach netto.

Za sporzàdzenie zgodnego z przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia-
∏alnoÊci odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwa Funduszy Inwestycyj-
nych SA. Naszym zadaniem jest wyra˝enie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego badania.

Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. nr 121

poz. 591 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych

Rewidentów.

Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, 
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów ksi´gowych,
kwot i informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokony-
wanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji.
Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii. 

Ponadto stwierdziliÊmy, ˝e informacje zawarte w piÊmie Zarzàdu Spó∏ki zarzàdzajàcej Fundu-
szem skierowanym do uczestników Funduszu sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
sprawozdaniu finansowym. Do sprawozdania finansowego do∏àczono OÊwiadczenie Depozyta-
riusza o zgodnoÊci danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym.

Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: 
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgod-

nie ze stosowanymi w sposób ciàg∏y zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej ustawie; 

(b) jest zgodne co do formy i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz Statu-
tem Funduszu;

(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia
2001 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. zo.o.:

Lech Chrastek
Cz∏onek Zarzàdu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Bieg∏y rewident
Numer ewidencyjny 477/5752

Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdaƒ finansowych pod numerem 144. 

Warszawa, 21 marca 2002 r. 

OÊwiadczenie Banku Depozytariusza

Bank Przemys∏owo – Handlowy PBK S.A. wype∏niajàc obowiàzki depozytariusza dla
PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – Funduszu Inwestycyjnego Otwartego potwierdza,
i˝ dane zawarte w przedstawionym przez PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu 
– Fundusz Inwestycyjny Otwarty sprawozdaniu, dotyczàce stanów aktywów zapisanych na 
rachunkach pieni´˝nych i rachunkach papierów wartoÊciowych oraz po˝ytków z nich wynika-
jàcych za okres sprawozdawczy 01.01.2001 – 31.12.2001, sà zgodne ze stanem faktycznym 
na dzieƒ bilansowy 31 grudnia 2001r.

Rados∏aw Ignatowicz

Dyrektor
Departamentu Powierniczego
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