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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego 
połączonego sprawozdania finansowego 


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


Wprowadzenie 


Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego połączonego sprawozdania finansowego 


PKO Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zwanego dalej „Funduszem” z siedzibą 


w Warszawie przy ulicy Chłodnej 52, zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy 


Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”), obejmującego wprowadzenie do półrocznego 


połączonego sprawozdania finansowego, połączone zestawienie lokat oraz połączony bilans sporządzony 


na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie 


zmian w aktywach netto sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. 


 


Za sporządzenie i rzetelne przedstawienie półrocznego połączonego sprawozdania finansowego zgodnie 


z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., 


poz. 351, z późn. zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. 


w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie w sprawie 


szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych” – Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r. nr 249, 


poz. 1859), odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa. My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie 


wniosku na temat półrocznego połączonego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego 


przez nas przeglądu. 


 
Zakres przeglądu 


Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 


2410, Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego 


rewidenta jednostki przyjętym jako Krajowy Standard Przeglądu 2410 uchwałą Krajowej Rady Biegłych 


Rewidentów. Przegląd półrocznego połączonego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu 


zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz 


przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.  


 


Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 


Badania. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, 


które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 


opinii z badania. 


 
  



http://www.pwc.pl/





 


 


 


Wniosek 


Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, 


co kazałoby nam sądzić, że załączone półroczne połączone sprawozdanie finansowe nie przedstawia 


rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz wyniku 


z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi 


w Ustawie o rachunkowości oraz przepisami Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 


rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 


 


 


Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144: 
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Sprawozdanie półroczne 
PKO Parasolowy –  
fundusz inwestycyjny otwarty 
 
za okres 6 miesięcy zakończony  
dnia 30 czerwca 2020 roku 


 
 
 
 
 
 
Zawartość: 
1. List Towarzystwa do Uczestników. 


2. Połączone półroczne sprawozdanie finansowe. 


3. Jednostkowe sprawozdania subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu wraz z raportami 
niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań jednostkowych. 


4. Pozostałe informacje funduszu, których ujawnienie w sprawozdaniu półrocznym jest wymagane 
przepisami prawa lub wynika z dokumentów funduszu. 


5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu połączonego półrocznego sprawozdania 
finansowego. 


6. Oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu 
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym. 








 


Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia  
25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i 
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337/1 z 23.12.2015 r.) 
(„Rozporządzenie SFTR”). 
 


Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 90 463 5,69% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


Bank Gospodarstwa Krajowego 90 463 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo Bank Gospodarstwa Krajowego 90 464 


- sell-buy-back/repo - - 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 90 463 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 881 - 


- sell-buy-back/repo - 17 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny nie zawierał transakcji swapów 
przychodu całkowitego. 


 
  







 


Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 232 411 2,96% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych: 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo Bank Gospodarstwa Krajowego 232 414 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


- - 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 130 - 


- sell-buy-back/repo - 4 492 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 203 748 7,78% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


Bank Gospodarstwa Krajowego 203 748 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo Bank Gospodarstwa Krajowego 203 749 


- sell-buy-back/repo - - 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 203 748 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 244 - 


- sell-buy-back/repo - 422 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 308 184 7,87% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych: 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo 
Bank Gospodarstwa Krajowego 270 461 


PKO BP 37 725 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


- - 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 197 - 


- sell-buy-back/repo - 1 382 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych nie zawierał transakcji swapów 
przychodu całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 3 237 1,26% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 31 245 3,16% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych: 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Kontrahent 
Wartość otrzymanego 


zabezpieczenia na dzień bilansowy 
(w tys. zł) 


DM mBank S.A 4 594 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo Bank Gospodarstwa Krajowego 28 008 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych DM mBank S.A. 3 237 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Udzielone pożyczki papierów wartościowych 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Depozyt zabezpieczający Na żądanie PLN Na żądanie Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4 594 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 12 - 


- sell-buy-back/repo - 1 191 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* 11 4 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 0 0,00% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 15 255 19,80% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych: 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo Bank Gospodarstwa Krajowego 15 256 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


- - 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 0 - 


- sell-buy-back/repo - 82 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Zrównoważony 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 2 845 1,03% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 52 859 7,80% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych: 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Kontrahent 
Wartość otrzymanego 


zabezpieczenia na dzień bilansowy 
(w tys. zł) 


DM mBank S.A 5 703 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych: Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo Bank Gospodarstwa Krajowego 50 015 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych DM mBank S.A. 2 845 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Obligacje skarbowe Powyżej jednego roku PLN 
Od jednego dnia do 
jednego tygodnia 


Polska dwustronne 100,00% 


Udzielone pożyczki papierów wartościowych 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Depozyt zabezpieczający Na żądanie PLN Na żądanie Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 5 703 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 6 - 


- sell-buy-back/repo - 735 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* 14 5 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Zrównoważony nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 4 356 13,91% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 4 356 9,06% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Kontrahent 
Wartość otrzymanego 


zabezpieczenia na dzień bilansowy 
(w tys. zł) 


DM mBank S.A. 4 655 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych DM mBank S.A. 4 356 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Udzielone pożyczki papierów wartościowych 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Depozyt zabezpieczający Na żądanie PLN Na żądanie Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4 655 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* 12 8 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego nie zawierał transakcji swapów przychodu 
całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 1 356 1,38% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 1 356 0,94% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Kontrahent 
Wartość otrzymanego 


zabezpieczenia na dzień bilansowy 
(w tys. zł) 


DM mBank S.A. 1 456 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych DM mBank S.A. 1 356 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Udzielone pożyczki papierów wartościowych 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Depozyt zabezpieczający Na żądanie PLN Na żądanie Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 456 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* 38 15 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek nie zawierał transakcji swapów 
przychodu całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Akcji Plus 
 
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.: 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 


Procentowy udział w 
aktywach mogących być 
przedmiotem pożyczek 


papierów wartościowych 


Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów 18 583 3,50% 


 
Wartość bilansowa 


(w tys. zł) 
Udział procentowy w  


aktywach ogółem  


Aktywa będące przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 18 583 2,82% 


Dane dotyczące koncentracji 


Najwięksi wystawcy zabezpieczeń otrzymywanych przez Subfundusz wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych 


Kontrahent 
Wartość papierów wartościowych  
otrzymanych jako zabezpieczenie 


- - 


Kontrahent 
Wartość otrzymanego 


zabezpieczenia na dzień bilansowy 
(w tys. zł) 


DM mBank S.A. 19 574 


Najważniejsi kontrahenci zawieranych przez Subfundusz transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych Kontrahent 
Wartość transakcji pozostających 


do rozliczenia 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych DM mBank S.A. 18 583 


Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń  


Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 0,00% 


Szacowany maksymalny poziom odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania 
ujawniony w prospekcie informacyjnym 


brak ograniczeń 


Zyski z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych - 


Zbiorcze dane dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji  


Transakcje typu buy-sell-back i reverse repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Transakcje typu sell-buy-back i repo: 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


- - - - - - - 


Udzielone pożyczki papierów wartościowych 


Rodzaj zabezpieczenia 
Okres zapadalności 


zabezpieczeń 
Waluta zabezpieczenia 


Okres zapadalności w 
odniesieniu do transakcji 


z użyciem papierów 
wartościowych 


Kraj siedziby kontrahenta Rozliczenie i rozrachunek 
Udział procentowy w 


ogólnej sumie 


Depozyt zabezpieczający Na żądanie PLN Na żądanie Polska dwustronne 100,00% 


Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  
Depozytariusz Wartość bilansowa (w tys. zł) 


Bank Handlowy w Warszawie S.A. 19 574 


Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych w ramach transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 
Zabezpieczenia udzielone przez Subfundusz przechowywane są na 


rachunkach wskazanych przez kontrahenta. 


  


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych  01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 107 - 


- sell-buy-back/repo - 1 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* 42 23 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Plus nie zawierał transakcji swapów przychodu całkowitego. 


  







 


Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych ani 
transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 2 - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych ani transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich 
transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 2 - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych 
ani transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 2 - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów 
wartościowych ani transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich 
transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 103 - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
  







 


Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych 
ani transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 1 - 


- sell-buy-back/repo - 0 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Subfundusz PKO Obligacji Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Obligacji Globalny nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych ani 
transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo 5 - 


- sell-buy-back/repo - - 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. Subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego nie był stroną transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych 
ani transakcji swapów przychodu całkowitego, nie posiadał także udzielonych ani otrzymanych zabezpieczeń w ramach takich transakcji. 
 
W okresie sprawozdawczym Subfundusz zawierał transakcje finansowe z użyciem papierów wartościowych, z których wynik zrealizowany 
przedstawia poniższa tabela: 


Dane dotyczące wyniku z transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych oraz swapów całkowitych 01.01.2020 – 30.06.2020 


Rodzaj transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych Przychody (w tys. zł) Koszty (w tys. zł) 


- buy-sell-back/reverse repo - - 


- sell-buy-back/repo - 0 


- udzielone pożyczki papierów wartościowych* - - 


- zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych - - 


- swap przychodu całkowitego - - 


*przychody zostały wykazane jako wynagrodzenie płacone przez pożyczkobiorcę, natomiast kosztem jest oprocentowanie płacone pożyczkobiorcy od złożonego przez niego zabezpieczenia. 


 
Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny nie zawierał transakcji z użyciem 
papierów wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego nie zawierał transakcji z użyciem 
papierów wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących nie zawierał transakcji z użyciem 
papierów wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota nie zawierał transakcji z użyciem papierów 
wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
 
 
 







 


Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny nie zawierał transakcji z 
użyciem papierów wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
Subfundusz PKO Surowców Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Surowców Globalny nie zawierał transakcji z użyciem papierów 
wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny nie zawierał transakcji z użyciem 
papierów wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
 
Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny 
 
Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz w okresie sprawozdawczym Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny nie zawierał 
transakcji z użyciem papierów wartościowych oraz transakcji swapów przychodu całkowitego. 
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Bank Handlowy w Warszawie S.A., pełniący obowiązki depozytariusza dla  


PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego składającego się z wydzielonych subfunduszy: 


- Subfundusz PKO Akcji Plus, 


- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, 


- Subfundusz PKO Surowców Globalny, 


- Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, 


- Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny, 


- Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, 


- Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa,  


- Subfundusz PKO Zrównoważony,  


- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,  


- Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych,  


- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich,  


- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,  


- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych,  


- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD, 


- Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota, 


- Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego, 


- Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, 


- Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego, 


- Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących, 


- Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego, 


- Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny, 


- Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny, 


- Subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego, 


- Subfundusz PKO Obligacji Globalny, 


- Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, 
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(zwanego dalej „Funduszem”), zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 


S.A., działając w związku z przepisem § 37 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 


grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 


2007 r. Nr 249, poz. 1859), oświadcza, że dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym  


w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów 


wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawione w sprawozdaniu finansowym Funduszu 


za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku są zgodne ze stanem faktycznym. 


 


 


Za Bank Handlowy w Warszawie S.A.:  


 


 


Paweł Bentlewski 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
 
 
Piotr Sawa 
Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym   
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LIST TOWARZYSTWA DO UCZESTNIKÓW 


 
 
Szanowni Państwo, 
 
przedstawiamy Państwu Sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez PKO Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Sprawozdanie zawiera szczegółowe 
informacje o strukturze portfela inwestycyjnego oraz opis polityki inwestycyjnej Funduszu. Do Sprawozdania finansowego dołączono raport  
z przeglądu sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza. 
 
Wartość aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI wynosiła na koniec czerwca 2020 roku 29,08 mld PLN. 
Udział PKO TFI w grupie funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego na koniec czerwca 2020 roku wyniósł 18,94%, co dało Towarzystwu 1. 
miejsce pod względem wielkości zarządzanych aktywów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku PKO TFI zarządzało 69 funduszami i subfunduszami 
inwestycyjnymi, w tym 15 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. 
 
W pierwszym półroczu 2020 roku PKO TFI otrzymało następujące nagrody i wyróżnienia: 
 
1. Nagroda „Złoty Portfel” dla Zarządzającego subfunduszem PKO Akcji Rynku Złota 2019, przyznana przez Gazetę Giełdy Parkiet. 
 
2. Nagroda „Byk i Niedźwiedź” w kategorii „PPK roku” dla Pracowniczych Planów Kapitałowych z oferty PKO TFI, przyznana przez Gazetę 
Giełdy Parkiet. 
 
3. I miejsce dla PKO Akcji Rynku Złota na „Liście najzyskowniejszych funduszy otwartych 2019 roku” opublikowanej przez Analizy Online.  
 
4. „Laur Konsumenta 2020” dla PPK z oferty PKO TFI. 
 
5. „5-tka” od Analiz Online dla IKE i IKZE z oferty PKO TFI w 2019 – Zarówno IKE, jak i IKZE zajęły II miejsce w Rankingu IKE i w Rankingu 
IKZE Analiz Online. 
 
 
Pierwsza połowa 2020 roku była jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii rynków kapitałowych. Początek roku przyniósł kontynuację 
dobrych nastrojów wśród inwestorów w dużej mierze za sprawą osiągnięcia porozumienia handlowego pomiędzy USA oraz Chinami, które 
zakończyło pierwszy etap negocjacji. Ów dobry nastrój został jednak niespodziewanie zepsuty przez epidemię koronawirusa. Problem, który 
początkowo dotknął tylko Chiny, szybko „rozlał się” na inne gospodarki wschodzące oraz państwa zachodnie. Spowodował bardzo mocne 
załamanie globalnej koniunktury gospodarczej, któremu towarzyszyła silna wyprzedaż akcji i zwrot w stronę bardziej stabilnych przystani, takich jak 
obligacje amerykańskie, niemieckie czy jen japoński. Efektem popytu na obligacje rynków bazowych był spadek ich rentowności do rekordowo 
niskich poziomów. 
 
W czerwcu Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zrewidował w dół prognozę globalnego PKB na 2020 rok do -4,9% w porównaniu do 
prognozowanego w styczniu wzrostu o 1,6%. MFW szacuje, że spowolnienie będzie znacznie głębsze w gospodarkach rozwiniętych (-8%) niż w 
gospodarkach rozwijających się (-3%). Gospodarka strefy euro miałaby skurczyć się aż o 10,2%. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 
zamrożenia gospodarek, banki centralne oraz rządy państw wdrożyły pakiety stymulacyjne na niespotykaną w historii skalę. 
 
Mieliśmy do czynienia nie tylko z cięciem stóp procentowych, ale przede wszystkim z reaktywacją lub zwiększaniem skali programów skupu 
aktywów przez banki centralne. Prym wiodła tutaj amerykańska Rezerwa Federalna, która w drugiej połowie marca ogłosiła nielimitowany program 
luzowania ilościowego (quantitative easing, QE), który w praktyce początkowo sprowadził się do zakupów papierów dłużnych w wysokości 75 mld 
dolarów dziennie. To więcej niż miesięczna wartość zakupów w przypadku wszystkich poprzednich programów przeprowadzanych przez 
amerykański bank centralny. Ponadto uruchomione zostały różnego rodzaju programy wspierające płynność rynków. Rządy krajów na całym 
świecie zdecydowały się na gigantyczną stymulację fiskalną w celu złagodzenia skutków pandemii. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej sięgnęły 
także po tzw. helicopter money, czyli bezpośrednie transfery pieniężne dla obywateli amerykańskich. 
 
Wsparcie ze strony regulatorów na niespotykaną dotychczas skalę zatrzymało pod koniec marca paniczną wyprzedaż aktywów ryzyka i było 
głównym powodem poprawy nastroju inwestorów aż do końca pierwszego półrocza 2020. Główne indeksy akcyjne od swojego szczytu w lutym do 
dołka w marcu spadły aż o 30-40%. Po dynamicznych wzrostach w drugim kwartale 2019 r. znalazły się na koniec czerwca 2020 r. na poziomach 
zaledwie 8%-13% niższych od rekordów z lutego 2020 r. Wyjątkiem jest tutaj indeks spółek technologicznych Nasdaq, który jako jedyny zdołał 
zakończyć pierwsze półrocze na nowym, historycznym szczycie. Sektor technologiczny udowodnił tym samym, że jest najbardziej odporny na 
kryzys spośród wszystkich branż. 
 
Ostatnie tygodnie pierwszego półrocza pokazały, że skoordynowana akcja znoszenia restrykcji na świecie przyniosła dynamiczne odbicie 
aktywności gospodarczej. Szczególnie wyraźnie obrazują to wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego największych gospodarek – po odbiciu się z 
poziomów recesyjnych w zdecydowanej większości przypadków na koniec czerwca oscylowały wokół kluczowej wartości 50 punktów, która 
stanowi swoistą granicę przewidywanego wzrostu lub spadku aktywności gospodarczej w stosunku do okresu poprzedniego.  
 


  







 


 
Za kluczowe dla wycen praktycznie wszystkich klas aktywów uznajemy rentowności obligacji rynków bazowych, tj. USA i Niemiec. Dopóki 
pozostaną one niskie, akcje będą relatywnie atrakcyjniejsze, ponieważ ich stopa dywidendy będzie wyższa od rentowności obligacji skarbowych. Od 
rentowności obligacji rządowych zależy również koszt finansowania przedsiębiorstw, który przekłada się na sektor obligacji wysokodochodowych. 
Niskie rentowności oznaczają także niskie koszty obsługi nowo wyemitowanego długu dla rządów państw. Pieniądze pochodzące ze skupowanych 
przez banki centralne papierów dłużnych „rozlewają się” również na inne klasy aktywów, powodując wzrosty ich cen. 
 
Rynki dłużne 
 
Zdecydowane działania banków centralnych na całym świecie przyczyniły się do dużego spadku rentowności obligacji w pierwszym półroczu 2020 
roku. Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadły z poziomu 1,9% na początku roku do ok. 0,66% pod koniec czerwca. W tym 
czasie rentowności bunda (niemieckie obligacje dziesięcioletnie) spadły z poziomu minus 0,18% do minus 0,45% w czerwcu 2020 r. Polskie 
obligacje skarbowe reagowały zarówno na zachowanie rynków światowych, jak i działania Rady Polityki Pieniężnej. Seria szybkich i głębokich cięć 
stóp procentowych przez RPP (18 marca z 1,50% na 1,00%, 8 kwietnia z 1,0% do 0,5% oraz 28 maja z 0,5% na 0,1%) wpłynęła znacząco na 
obniżenie ich rentowności. Na początku roku rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich kształtowały się na poziomie 2,12%, by pod koniec 
czerwca spaść do 1,39%. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak długo tak skrajnie łagodna polityka pieniężna może jeszcze potrwać, warto 
obserwować tzw. forward guidance banków centralnych, czyli zakładany kierunek tej polityki na kolejne kwartały bądź lata. Tym kanałem 
amerykańska Rezerwa Federalna komunikowała w czerwcu, że będzie robiła wszystko, co w jej mocy i przez tak długi okres, jak będzie to konieczne, 
aby zapewnić satysfakcjonujący poziom stopy bezrobocia oraz inflacji. Europejski Bank Centralny zadeklarował, że obecny program skupu aktywów 
trwał będzie co najmniej do połowy 2021 roku. W podobnym tonie wypowiadają się wszystkie pozostałe banki centralne.  
 
Rynki akcyjne 
 
• Rynki rozwinięte 
 
Początek roku 2020 to kontynuacja dużego optymizmu na światowych giełdach, który utrzymywał się prawie do połowy lutego, mimo coraz 
wyraźniej widocznego zagrożenia dla gospodarki światowej w postaci rozwijającej się epidemii COVID-19. Flagowy indeks giełdy nowojorskiej S&P 
500 19 lutego 2020 osiągnął historycznie wysoki poziom prawie 3400 punktów, po czym rozpoczął błyskawiczny prawie nieprzerwany 35-
procentowy spadek w ciągu zaledwie 23 dni giełdowych. Skutecznym hamulcem okazały się ogłaszane w równie błyskawicznym tempie i skali 
programy wspierania gospodarek uruchamiane przez największe banki centralne oraz rządy, a z czasem również „odmrażanie” poszczególnych 
krajów. Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2020 r.) indeks S&P 500 znalazł się na poziomie 3100 punktów, tj. prawie 40% wyżej od 
marcowego dołka, wspierany głównie ultra łagodną polityką monetarną oraz pakietami fiskalnymi, wszak sytuacja epidemiczna w USA (w 
przeciwieństwie do Europy Zachodniej) nie została opanowana, a na horyzoncie widać było zagrożenie w postaci ponownego ograniczania 
przemieszania się obywateli, a co za tym idzie obniżanie aktywności gospodarczej.  
 
• Polska 
 
Polski rynek akcji podążał w pierwszym półroczu w dużej mierze za trendami światowymi, przy czym zauważalne było mocno zróżnicowane 
zachowanie poszczególnych sektorów. Na początku roku indeksowi WIG20 ciążył duży udział sektora energetycznego, który popadł w niełaskę 
inwestorów globalnych z racji przywiązania do tradycyjnych kopalnianych źródeł energii. Szczęśliwie pod koniec pierwszego półrocza nastąpił tu 
zwrot o 180 stopni – w dużej mierze dzięki programom infrastrukturalnym Unii Europejskiej nasz sektor energetyczny ma szansę przejść 
transformację w kierunku źródeł odnawialnych. Dzięki temu bardzo niskie wyceny spółek energetycznych wróciły do znacznie wyższych poziomów. 
Z drugiej strony obniżenie stóp procentowych w Polsce, które nastąpiło w trzech krokach w pierwszym półroczu, stanowi wielkie wyzwanie dla 
dochodowości, a zatem i wycen banków działających w naszym kraju. Sektorem, który wyróżniał się pozytywnie, była szeroko pojęta informatyka i 
technologia, odzwierciedlająca wielką popularność takich spółek na świecie. Na cały rynek pozytywnie wpływała również perspektywa rosnących z 
miesiąca na miesiąc napływów z PPK oraz perspektywa konwersji przynajmniej części lokat terminowych, których oprocentowanie spadło do zera, 
na akcje i jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych.  
 
• Rynki wschodzące 
 
Zachowanie indeksów akcyjnych na rynkach wschodzących w dużej mierze zdominowane było przebiegiem epidemii w poszczególnych regionach. 
Chiny, które jako pierwsze zostały dotknięte tym problemem, również jako pierwsze wyszły na prostą, a tamtejsze indeksy pod koniec czerwca 
zaczęły prawie pionową drogę w górę. Znacznie mniej optymistycznie wygląda sytuacja w Indiach czy Brazylii, gdzie epidemia zdecydowanie nie 
została opanowana. Zagrożeniem dla ogółu rynków wschodzących, które ujawniło się w trakcie „zamrażania” gospodarek, okazuje się potencjalne 
dążenie firm z krajów rozwiniętych, do skracania łańcuchów dostaw, tzn. przenoszenia zakładów produkcyjnych bliżej ich biznesowych central. Przy 
czym w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej (w przeciwieństwie do Azji), może to okazać się bardziej szansą niż zagrożeniem, w tym dla 
gospodarki Polski. 
 


  







 


Procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy FIO w okresie sprawozdawczym  
(dla podstawowej kategorii jednostki uczestnictwa A). 
 


PKO Parasolowy FIO  


PKO Obligacji Skarbowych  -1,13% 


PKO Papierów Dłużnych Plus 0,79% 


PKO Obligacji Długoterminowych  2,24% 


PKO Papierów Dłużnych USD 4,96% 


PKO Stabilnego Wzrostu  -4,89% 


PKO Zrównoważony  -8,45% 


PKO Akcji Nowa Europa -15,76% 


PKO Akcji Małych i Średnich Spółek -5,84% 


PKO Strategicznej Alokacji -7,67% 


PKO Akcji Plus -15,52% 


PKO Surowców Globalny 0,12% 


PKO Dóbr Luksusowych Globalny -11,93% 


PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny -15,50% 


PKO Technologii i Innowacji Globalny 4,85% 


PKO Akcji Rynku Złota 23,18% 


PKO Akcji Rynku Polskiego -17,01% 


PKO Akcji Rynku Amerykańskiego -8,48% 


PKO Akcji Rynku Japońskiego -9,63% 


PKO Akcji Rynków Wschodzących -15,58% 


PKO Akcji Rynku Europejskiego  -12,30% 


PKO Akcji Dywidendowych Globalny -14,66% 


PKO Medycyny i Demografii Globalny -3,41% 


PKO Obligacji Rynku Polskiego 1,43% 


PKO Obligacji Globalny 1,52% 


PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny -9,35% 


 
Dziękując Państwu za powierzenie swoich środków w zarządzanie PKO TFI, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym 
Sprawozdaniu. 
 
 
 


27.08.2020 Piotr Żochowski Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
..............................................................................................................  


(podpis) 


27.08.2020 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................................  


(podpis) 


27.08.2020 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 
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WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 


1. Dane Funduszu 


Nazwa Funduszu: PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty („PKO Parasolowy – fio”). 
 
PKO Parasolowy - fio jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami działającym na podstawie ustawy z dnia 27 
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz statutu Funduszu. 
 
Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty został utworzony na podstawie decyzji Komisji 
Nadzoru Finansowego nr DFL/4033/2/24/07/VI/U/13-4-1/SP z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
Od 1 grudnia 2009 r. Fundusz działał pod nazwą PKO Parasolowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, a z nazw Subfunduszy 
została usunięta część „/CREDIT SUISSE”. Od 30 czerwca 2010 r. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty. 
  
PKO Parasolowy - fio posiada osobowość prawną. Został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy 
w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 298 w dniu 29 maja 2007 r. 
  
W skład Funduszu, na dzień 30 czerwca 2020 r. wchodziło dwadzieścia pięć Subfunduszy : 
 


1. Subfundusz PKO Akcji Plus;  


2. Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus; 


3. Subfundusz PKO Surowców Globalny; 


4. Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny; 


5. Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny; 


6. Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny; 


7. Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa; 


8. Subfundusz PKO Zrównoważony; 


9. Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu; 


10. Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych; 


11. Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek; 


12. Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji; 


13. Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych (wcześniej PKO Skarbowy); 


14. Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD; 


15. Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota; 


16. Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego (poprzednio PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku); 


17. Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego; 


18. Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego; 


19. Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących; 


20. Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego; 


21. Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny (poprzednio PKO Akcji II); 


22. Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny; 


23. Subfundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego; 


24. Subfundusz PKO Obligacji Globalny; 


25. Subfundusz PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny; 
 
Subfundusze: PKO Akcji Plus i PKO Papierów Dłużnych Plus utworzone zostały na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr 
DFL/4033/2/24/07/VI/U/13-4-1/SP oraz zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie VII Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFI 298 w dniu 29 maja 2007 r.  
  
Subfundusze: PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i 
Budownictwa Globalny utworzone zostały na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4033/29/19/10/VI/U/13-4-1/MG 
dotyczącej zmian w statucie PKO Parasolowy – sfio obejmujących zapisy odnoszące się do tychże subfunduszy. Zmiany w Rejestrze Funduszy 
Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny, Rejestrowy dotyczące wpisu pod numerem RFI 298 
polegające na dodaniu czterech nowych subfunduszy dokonane zostały w dniu 26 kwietnia 2010 r.  
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Subfundusze PKO Akcji Nowa Europa, PKO Obligacji Skarbowych (wcześniej PKO Skarbowy), PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu, 
Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej Alokacji powstały z przekształcenia, istniejących 
Funduszy o analogicznej nazwie, w subfundusze PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty. Przekształcenia dokonano na podstawie 
decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. DFI/I/4032/51/17/13/14/U/13/4/AP. 
 
Subfundusze: PKO Papierów Dłużnych USD, PKO Akcji Rynku Złota, PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji 
Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących, PKO Akcji Rynku Europejskiego i PKO Akcji Dywidendowych Globalny utworzone 
zostały w dniu 18 maja 2015 r. na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4032/67/22/14/15/U/TŁ dotyczącej zmian w 
statucie PKO Parasolowy – fio obejmujących zapisy odnoszące się do tychże subfunduszy. 
 
Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny utworzony został na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr 
DFI/I/4032/67/22/14/15/U/TŁ dotyczącej zmian w statucie PKO Parasolowy – fio obejmujących zapisy odnoszące się do tego subfunduszu. 
 
Subfundusze PKO Obligacji Rynku Polskiego, PKO Obligacji Globalny, PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny i PKO Obligacji 
Samorządowych utworzone zostały na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFF-FIO.4022.1.209.2018.AM dotyczącej zmian w 
statucie PKO Parasolowy – fio obejmujących zapisy odnoszące się do tych subfunduszy, przy czym Subfundusz PKO Obligacji 
Samorządowych został uruchomiony w dniu 13 sierpnia 2020 r.. 
 
Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. Zarówno Fundusz, jak i poszczególne Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony. 


2. Informacje o Subfunduszach 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Plus 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem 
bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w wymienione instrumenty finansowe nie może być 
niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być również lokowana w instrumenty dłużne, depozyty 
oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back). 
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Papierów 
Dłużnych Plus 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Fundusz nie gwarantuje 
osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. 


Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne oraz depozyty i papiery wartościowe, co do których 
istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo). Całkowita wartość lokat 
Subfunduszu w Instrumenty Dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, 
sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Dokonując lokat w instrumenty 
dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. 


Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Surowców 
Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego:  


1) instrumenty udziałowe oraz  


2) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania,  


dające ekspozycję na sektory gospodarki: poszukiwanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami.  
 
Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. 
 
W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu mogą być zawierane na 
rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 
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Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Technologii i 
Innowacji Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
  
Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego:  


1) instrumenty udziałowe spółek, które generują lub będą generować dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania 
nowoczesnych technologii i innowacji, jak również odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną 
oraz  


2) tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w spółki, o których mowa powyżej.  


 
Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji.  
 
W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu mogą być zawierane na 
rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Dóbr 
Luksusowych Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.  
 
Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego :  


1) instrumenty udziałowe oraz  


2) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania dające ekspozycję na sektory gospodarki: dóbr i usług, które w powszechnym 
uznaniu adresowane są do klientów zamożnych i w związku z tym klasyfikowane są jako luksusowe i prestiżowe, a także surowców, 
produktów i usług związanych sektorem dóbr luksusowych i prestiżowych.  


 
Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. 
 
W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu mogą być zawierane na 
rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO 
Infrastruktury i Budownictwa Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
 
Podstawowymi lokatami Subfunduszu są emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego lub obcego:  


1) instrumenty udziałowe oraz  


2) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania 


dające ekspozycję na sektory gospodarki: nieruchomości, budownictwa i logistyki, w tym zwłaszcza w zakresie inwestycji w infrastrukturę, a 
także inne powiązane sektory gospodarki.  
 
Nie mniej niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. 
 
W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem Subfunduszu mogą być zawierane na 
rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 
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Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Nowa 
Europa 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na 
rynkach wskazanych w statucie, jak i niebędące przedmiotem oferty publicznej lub niedopuszczone do obrotu na tych rynkach oraz 
instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat w wymienione 
instrumenty finansowe dające ekspozycję na kraje takie jak: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Rumunia, Republika Austrii, Republika 
Węgierska, Republika Turcji oraz Federacja Rosyjska, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO 
Zrównoważony 


Celem Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.  
 
Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub 
indeksy giełdowe akcji nie może być wyższa niż 70% Wartości Aktywów. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz 
depozyty z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie 
może być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, 
instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.  
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim lub na innych rynkach zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Stabilnego 
Wzrostu 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
 
Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub 
indeksy giełdowe akcji nie może być wyższa niż 40% Wartości Aktywów. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz 
depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo nie 
może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, 
instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.  
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innym państwie członkowskim lub na innych rynkach zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Obligacji 
Długoterminowych 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.  
 
Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są średnioterminowe i długoterminowe instrumenty dłużne w rozumieniu statutu, w tym 
instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP oraz instrumenty dłużne emitowane przez 
przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów 
wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% Wartości 
Aktywów Netto. 
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 
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Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji 
Małych i Średnich Spółek 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są w szczególności instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw należących do Unii Europejskiej. Głównie 
są to akcje małych i średnich spółek oraz instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji 
małych i średnich spółek. Przez małe i średnie spółki rozumie się spółki, wchodzące w skład polskich i globalnych indeksów 
odzwierciedlających zmianę cen akcji małych i średnich spółek. 
 
Całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe 
nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto, przy czym całkowita wartość lokat w instrumenty udziałowe, instrumenty pochodne 
dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji małych i średnich spółek nie może być niższa niż 30% Wartości 
Aktywów Netto  
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO 
Strategicznej Alokacji  


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Subfundusz stosuje politykę inwestycyjną zmiennej alokacji. Całkowita wartość lokat w instrumenty dłużne może wynosić do 100% wartości 
Aktywów. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe może wynosić do 100% wartości Aktywów. Całkowita wartość 
lokat Subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski, obligacje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze może wynosić do 100% wartości Aktywów. 
Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty 
emitowane przez inne podmioty.  
 
Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty 
pochodne. 


Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Obligacji 
Skarbowych 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz 
depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie 
może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe 
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat 
Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z 
wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP. 


Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty 
emitowane przez inne podmioty. 
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim lub na innych rynkach zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 
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Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Papierów 
Dłużnych USD 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym oraz będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w państwach 
należących do OECD, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na Innych Rynkach Zorganizowanych. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty 
denominowane w dolarze amerykańskim, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, 
repo oraz reverse-repo nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w 
instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. 
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  


Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Rynku 
Złota 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.  
 
Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe wyemitowane przez spółki, których przedmiotem działalności jest w 
szczególności poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi, oraz 
instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji takich spółek. Aktywa Subfunduszu mogą być 
lokowane również w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne innych funduszy, jeśli inwestują one w kategorie lokat 
wymienione w zdaniu pierwszym. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne dla których 
instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może być niższa niż 60% Wartości 
Aktywów Netto.  


Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Rynku 
Polskiego 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu 
równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, jednakże Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu. 


Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy 
giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub 
prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce. Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki i tytuły 
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej instrumenty finansowe. 
Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Fundusz 
przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy 
referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej.  
 
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Rynku 
Amerykańskiego 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu 
równej stopie zwrotu z indeksu S&P 500, jednakże Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu. 


Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy 
giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię 
lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej 
kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Fundusz przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się 
celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz 
wiarygodnością spółki zarządzającej.  
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Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Rynku 
Japońskiego 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu 
równej stopie zwrotu z indeksu Nikkei 225, jednakże Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu. 


Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy 
giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Japonii lub 
prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Japonii. Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki i 
tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej instrumenty 
finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów 
Netto. Fundusz przy wyborze instytucji wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników 
instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej.  
 
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.  


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji 
Rynków Wschodzących 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu 
równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets, jednakże Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu. 


Podstawowymi kategoriami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są 
akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w krajach zaliczanych do tzw. 
rynków wschodzących (ang. emerging markets) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. 
krajach oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jeśli inwestują one w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne 
dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem obrotu w tych krajach. Całkowita wartość inwestycji 
Subfunduszu w w/w kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz przy wyborze instytucji 
wspólnego inwestowania kieruje się celem inwestycyjnym Subfunduszu, odchyleniem wyników instytucji od stopy referencyjnej, kosztami, 
płynnością, ryzykiem walutowym oraz wiarygodnością spółki zarządzającej.  
 
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji Rynku 
Europejskiego 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu 
równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50, jednakże Subfundusz nie odzwierciedla składu tego indeksu. 


Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje 
lub indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty udziałowe inne niż będące 
przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w państwach europejskich 
należących do OECD lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w tych państwach. Aktywa 
Subfunduszu są lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią 
wymienione w zdaniu powyżej instrumenty finansowe.  
 
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Akcji 
Dywidendowych Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
 
Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe i instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy 
giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem 
oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w państwach należących do OECD, w 
szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące 
działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. państwach. Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki i 
tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej instrumenty 
finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów 
Netto. Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa. 
 
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne  
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Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Medycyny i 
Demografii Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.  
 
Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty 
udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane w szczególności przez podmioty, które są 
beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, 
biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie, mające w szczególności siedzibę w państwach należących do OECD, Unii Europejskiej, Stanach 
Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej, lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w ww. 
państwach oraz w instrumenty pochodne dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Aktywa Subfunduszu są 
lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu 
powyżej instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% 
Wartości Aktywów Netto. Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu są analiza fundamentalna i portfelowa.  
 
Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Obligacji 
Rynku Polskiego 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.  
 
Subfundusz prowadzi politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego” realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu 
równej stopie zwrotu z indeksu Treasury Bond Spot Poland. 


Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także 
instrumenty dłużne inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę 
w Polsce lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w Polsce. Aktywa Subfunduszu są lokowane w 
jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią wymienione w zdaniu powyżej 
instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 70% Wartości 
Aktywów Netto.  
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 


Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Obligacji 
Globalny 


Celem Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. 
 
Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu. Aktywa 
Subfunduszu są lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które realizują swój cel inwestycyjny poprzez 
lokowanie w kategorie lokat wymienionych w zdaniu powyżej instrumentów finansowych, głównie w obligacje skarbowe i korporacyjne. Całkowita 
wartość inwestycji Subfunduszu we wskazane powyżej kategorie lokat nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. 
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu PKO Ekologii i 
Odpowiedzialności Społecznej Globalny 


Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. 
 
Podstawowym rodzajem lokat są instrumenty udziałowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty 
udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, o którym mowa powyżej, oferowane w szczególności 
przez podmioty, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio 
negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także przez podmioty których działania generują pozytywny wpływ na 
społeczeństwo, będące między innymi przedstawicielami branż takich jak: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, 
recycling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, 
użyteczność publiczna, Aktywa Subfunduszu są lokowane w jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które 
realizują swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorie lokat, o których mowa w zdaniu pierwszym. Całkowita wartość lokat 
Subfunduszu w wymienione kategorie lokat oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych 
będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu. 
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Aktywa Subfunduszu mogą być również lokowane w instrumenty dłużne, w tym instrumenty rynku pieniężnego i papiery wartościowe, co do 
których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back).  
 
Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innym państwie członkowskim, lub na Innych Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne. 
 
Szczegóły stosowanych przez Subfundusz ograniczeń inwestycyjnych określone są w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Statucie PKO Parasolowy – fio oraz Prospekcie informacyjnym PKO Parasolowy – fio. 


3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu 


Nazwa, siedziba Towarzystwa:  
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  
ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
 
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019384. 


4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy 


Połączone półroczne sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy - fio obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r.  
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2020 r. 


5. Kontynuacja działalności Funduszu 


Połączone półroczne sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy - fio sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez 
Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.  


6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Funduszu 


Przegląd połączonego półrocznego sprawozdania finansowego PKO Parasolowy - fio za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca  
2020 r. powierzono PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 
11, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144. 


7. Kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu 


Każdy z Subfunduszy oferuje jednostki uczestnictwa kategorii A, B, C, A1, A2, A3, B1, C1, E, F, G, H, I oraz J. Podział na kategorie związany jest 
z metodą pobierania opłat manipulacyjnych oraz opłat za zarządzanie. 
 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszy PKO Akcji Plus, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i 
Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz 
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny: 


Kategoria j.u. A, A1 B, B1 C, C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  4,50 - 2,25 4,50 - - - - - 4,50 4,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej odkupieniu) - 4,50 2,25 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 3,00 3,00 3,00 1,40 1,40 1,45 1,50 - 1,55 2,95 2,95 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Zrównoważony: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
nabyciu)  


4,50 - 2,25 4,50 - 2,25 4,50 - - - - - 4,50 4,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 4,50 2,25 - 4,50 2,25 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 3,00 3,00 3,00 2,90 2,90 2,90 1,30 1,30 1,35 1,40 - 1,45 2,95 2,85 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
nabyciu)  


3,25 - 1,625 3,25 - 1,625 3,25 - - - - - 3,25 3,25 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 3,25 1,625 - 3,25 1,625 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 2,50 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 1,20 1,20 1,25 1,30 - 1,35 2,45 1,95 
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Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszy PKO Obligacji Długoterminowych i PKO Papierów Dłużnych Plus: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
nabyciu)  


1,50 - 0,75 1,50 - 0,75 1,50 - - - - - 1,50 1,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 1,50 0,75 - 1,50 0,75 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 1,80 1,80 1,80 1,30 1,30 1,30 0,90 0,90 0,95 1,00 - 1,05 1,75 1,25 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
nabyciu)  


0,50 - 0,25 0,50 - 0,25 0,50 - - - - - 0,50 0,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 0,45 0,25 - 0,45 0,25 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,85 0,90 - 0,95 0,95 0,85 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Strategicznej Alokacji: 


Kategoria j.u. A, A1 B, B1 C, C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  4,50 - 2,25 4,50 - - - - - 4,50 4,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej odkupieniu) - 4,50 2,25 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 3,00 3,00 3,00 1,30 1,30 1,35 1,40 - 1,45 2,95 2,95 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszy PKO Akcji Rynku Polskiego, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, 
PKO Akcji Rynków Wschodzących oraz PKO Akcji Rynku Europejskiego: 


Kategoria j.u. A, A1 B, B1 C, C1 E F G H I J 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  4,50 - 2,25 4,50 - - - - - 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej odkupieniu) - 4,50 2,25 - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 3,00 3,00 3,00 1,40 1,40 1,45 1,50 - 1,55 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Akcji Dywidendowych Globalny oraz PKO Medycyny i Demografii Globalny: 


Kategoria j.u. A, A1 B, B1 C, C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  4,50 - 2,25 4,50 - - - - - 4,50 4,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 4,50 2,25 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 3,00 3,00 3,00 1,40 1,40 1,45 1,50 - 1,55 2,95 2,95 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Akcji Rynku Złota: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  4,50 - 2,25 4,50 - 2,25 4,50 - - - - - 4,50 4,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 4,50 2,25 - 4,50 2,25 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 2,10 2,10 2,10 1,60 1,60 1,60 1,40 1,40 1,45 1,50 - 1,55 2,05 1,55 


  
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  1,50 - 0,75 1,50 - 0,75 1,50 - - - - - 1,50 1,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 1,50 0,75 - 1,50 0,75 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 1,80 1,80 1,80 1,40 1,40 1,40 1,20 1,20 1,25 1,30 - 1,35 1,75 1,35 


 
Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  1,50 - 0,75 1,50 - 0,75 1,50 - - - - - 1,50 1,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 1,50 0,75 - 1,50 0,75 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,60 0,60 0,60 0,60 - 0,60 0,95 0,70 
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Tabela maksymalnych stawek dla Subfunduszu PKO Obligacji Globalny: 


Kategoria j.u. A B C A1 B1 C1 E F G H I J A2 A3 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej nabyciu)  1,50 - 0,75 1,50 - 0,75 1,50 - - - - - 1,50 1,50 


Opłata manipulacyjna (% kwoty podlegającej 
odkupieniu) 


- 1,50 0,75 - 1,50 0,75 - - - - - - - - 


Wynagrodzenie dla Towarzystwa (% w skali roku) 1,80 1,80 1,80 1,30 1,30 1,30 0,90 0,90 0,95 1,00 - 1,05 1,75 1,25 


 
Każdy z Subfunduszy ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto Subfunduszu przypadającą na grupy kategorii jednostek 
uczestnictwa A, B, C, A1, A2, A3, B1, C1, E, F, G, H, I oraz J różniących się od siebie wysokością pobieranego wynagrodzenia Towarzystwa za 
zarządzanie. 
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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT 


Tabela główna 


SKŁADNIKI LOKAT 


30.06.2020 31.12.2019 


Wartość według 
ceny nabycia w  


tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Wartość według 
ceny nabycia w  


tys. zł 


Wartość według 
wyceny na dzień 


bilansowy w tys. zł 


Procentowy udział 
w aktywach 


ogółem 


Akcje 2 706 085 3 062 326 15,17 2 821 163 3 299 188 12,47 


Warranty subskrypcyjne - - - - - - 


Prawa do akcji 0 185 0,00 - - - 


Prawa poboru - - - - - - 


Kwity depozytowe 75 835 119 503 0,59 53 342 105 888 0,40 


Listy zastawne 343 832 344 179 1,70 414 517 417 935 1,58 


Dłużne papiery wartościowe 14 264 446 14 539 032 72,00 19 273 742 19 360 369 73,19 


Instrumenty pochodne* - -223 949 -1,11 - 60 052 0,23 


Jednostki uczestnictwa 5 243 4 534 0,02 5 796 6 683 0,03 


Certyfikaty inwestycyjne - - - - - - 


Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 


344 393 377 473 1,87 290 395 344 484 1,30 


Wierzytelności - - - - - - 


Weksle - - - - - - 


Depozyty - - - - - - 


Inne - - - - - - 


Razem 17 739 834 18 223 283 90,24 22 858 955 23 594 599 89,20 


* W pozycji instrumenty pochodne w tabeli głównej wykazane są zarówno instrumenty o wycenie dodatniej i ujemnej. W bilansie dodatnia wartość instrumentów pochodnych wykazana 
jest jako składnik lokat, natomiast wartość ujemna prezentowana jest w zobowiązaniach.  
 
Połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy. 
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POŁĄCZONY BILANS 


(w tysiącach złotych) 


BILANS 30.06.2020 31.12.2019 


I. Aktywa 20 192 633 26 453 505 


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 351 834 772 229 


2. Należności 82 422 225 865 


3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 294 211 1 739 901 


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 18 288 005 23 382 976 


- dłużne papiery wartościowe 14 535 302 19 356 663 


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 176 161 332 534 


- dłużne papiery wartościowe 3 730 3 706 


6. Nieruchomości 0 0 


7. Pozostałe aktywa 0 0 


II. Zobowiązania 1 033 626 2 770 860 


1. Zobowiązania własne funduszu 1 033 626 2 770 860 


2. Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 


III. Aktywa netto (I-II) 19 159 007 23 682 645 


IV. Kapitał funduszu 17 156 350 21 419 029 


1. Kapitał wpłacony 124 831 519 120 943 741 


2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -107 675 169 -99 524 712 


V. Dochody zatrzymane 1 571 047 1 634 411 


1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 999 472 914 424 


2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 571 575 719 987 


VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 431 610 629 205 


VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 159 007 23 682 645 


 
Połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z 
jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy. 
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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 


(w tysiącach złotych) 


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI 01.01.2020 – 30.06.2020 01.01.2019 – 31.12.2019 01.01.2019 – 30.06.2019 


I. Przychody z lokat 233 927 616 091 283 096 


1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 16 695 86 736 40 183 


2. Przychody odsetkowe 178 582 508 748 240 719 


3. Dodatnie saldo różnic kursowych 37 704 16 281 409 


4. Pozostałe 946 4 326 1 785 


II. Koszty funduszu 148 879 411 754 198 510 


1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 135 695 366 559 185 145 


2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 


3. Opłaty dla depozytariusza 51 0 0 


4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 166 3 136 1 725 


5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 


6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 


7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 


8. Usługi prawne 0 0 0 


9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 


10. Koszty odsetkowe 8 324 33 986 2 159 


11. Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 229 5 688 


12. Pozostałe 3 643 6 844 3 793 


III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 


IV. Koszty funduszu netto (II-III) 148 879 411 754 198 510 


V. Przychody z lokat netto (I-IV) 85 048 204 337 84 586 


VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -346 007 770 085 525 376 


1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -148 412 339 028 196 727 


- z tytułu różnic kursowych 9 745 -16 113 -3 585 


2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -197 595 431 057 328 649 


- z tytułu różnic kursowych 25 154 60 707 15 768 


VII. Wynik z operacji -260 959 974 422 609 962 


 


Połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z 
jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy. 


    







POŁĄCZONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 


PKO PARASOLOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 


ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU 


 


 Strona 16/16  


POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 


(w tysiącach złotych) 


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO 01.01.2020 – 30.06.2020 01.01.2019 – 31.12.2019 


1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 23 682 645 24 476 318 


2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -260 959 974 422 


a) przychody z lokat netto 85 048 204 337 


b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -148 412 339 028 


c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -197 595 431 057 


3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -260 959 974 422 


4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 


a) z przychodów z lokat netto 0 0 


b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 


c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 


5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 262 679 -1 768 095 


a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 3 887 778 15 707 238 


b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) -8 150 457 -17 475 333 


6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 523 638 -793 673 


7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 159 007 23 682 645 


8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 20 685 894 24 210 061 


 


Połączony bilans, połączony rachunek wyniku z operacji oraz połączone zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z 
jednostkowymi sprawozdaniami Subfunduszy. 
 
 
 


 
 


27.08.2020 Piotr Żochowski Prezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
.............................................................................................................. 


(podpis) 


27.08.2020 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 


elektronicznego 


................................................................................................... ............. 


(podpis) 


27.08.2020 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 


27.08.2020 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy 


Podpisano przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego 
................................................................................................................  
(podpis) 
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