PO¸ÑCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ÂWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY
– SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI
Warszawa, dnia 27.02.2006 r.
Szanowni Paƒstwo,
Przedstawiamy po∏àczone sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 4 listopada
do 31 grudnia 2005 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi Subfunduszami, zarzàdzanego przez
PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. Do po∏àczonego sprawozdania finansowego zosta∏y do∏àczone jednostkowe sprawozdania finansowe pi´ciu Subfunduszy, wchodzàcych w sk∏ad
Funduszu: PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO, PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD, PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP, PKO/CREDIT
SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF, PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY.
W jednostkowych sprawozdaniach finansowych zawarte sà szczegó∏owe informacje o strukturze portfela inwestycyjnego i zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy.
Do ka˝dego jednostkowego sprawozdania do∏àczona jest opinia z badania przeprowadzonego przez bieg∏ego rewidenta. Opinia bieg∏ego rewidenta oraz oÊwiadczenie banku depozytariusza sà równie˝ do∏àczane do po∏àczonego sprawozdania finansowego
Zgodnie z za∏o˝eniami polityki inwestycyjnej, Subfundusze wchodzàce w sk∏ad
PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy - sfio charakteryzujà si´ zró˝nicowanym profilem inwestycyjnym.
W sk∏ad Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO wchodzà obligacje denominowane w EUR emitentów o wysokich ratingach inwestycyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego d∏u˝ne papiery wartoÊciowe stanowi∏y 48,65% wartoÊci aktywów
Subfunduszu. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) wynios∏a -20,24%. Aktywa netto
Subfunduszu na 31 grudnia 2005 roku wynios∏y 1 951 894,49 z∏.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD inwestuje Êrodki w obligacje
emitowane przez kraje Europy Ârodkowowschodniej, denominowane w USD, o relatywnie
krótkich terminach do wykupu. Na koniec okresu sprawozdawczego d∏u˝ne papiery wartoÊciowe stanowi∏y 47,59% wartoÊci aktywów Subfunduszu. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym
(w skali roku) wynios∏a -26,09%. Aktywa netto Subfunduszu na 31 grudnia 2005 roku wynios∏y 1 730 477,56 z∏.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Bond
Fund (Lux) L B stanowi∏y 32,82% wartoÊci aktywów Subfunduszu. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) wynios∏a 5,81%. Aktywa netto Subfunduszu na 31 grudnia 2005 roku
wynios∏y 384 053,53 z∏.

– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF
– PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY
Subfundusze utworzone zosta∏y na podstawie decyzji Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d nr DFI/W/4033-13/1-1-4086/2005 z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r., a zarejestrowane
w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sàd Okr´gowy w Warszawie
VII Wydzia∏ Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 paêdziernika 2005 r.
Subfundusze nie posiadajà osobowoÊci prawnej.
Zarówno Fundusz jak i poszczególne Subfundusze zosta∏y utworzone na czas nieokreÊlony.
2. Dane Towarzystwa b´dàcego organem Funduszu
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Pu∏awska 15, 02-515 Warszawa
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zosta∏o wpisane do
Rejestru Przedsi´biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX
Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 0000019384.
3. Okres sprawozdawczy i dzieƒ bilansowy
Sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio obejmuje okres od 4 listopada do 31grudnia 2005 r.
Dniem bilansowym jest 31grudnia 2005 r.
4. Kontynuacja dzia∏alnoÊci Funduszu
Po∏àczone sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy –
sfio sporzàdzone zosta∏o przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Fundusz oraz Subfundusze w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci. Nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuowania dzia∏alnoÊci Funduszu.
5. Podmiot, któremu powierzono badanie sprawozdania finansowego Funduszu
Badanie sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy –
sfio za okres sprawozdawczy powierzono firmie PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
6. Kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu
Ka˝dy z Subfunduszy oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujàce si´ tym,
˝e uczestnik przy nabywaniu p∏aci op∏at´ manipulacyjnà maksymalnie do wysokoÊci 1%
kwoty wp∏aty.
W zwiàzku ze zmianà Statutu PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio od
1 grudnia 2005 r. wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie jest pobierane maksymalnie
do wysokoÊci 2,1 % w skali roku.
Do momentu zmiany Statutu wynagrodzenie Towarzystwa wynosi∏o w skali roku maksymalnie 1,5%.

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Bond
Fund (Lux) Sfr B stanowi∏y 15,46% wartoÊci aktywów Subfunduszu. Procentowa zmiana
wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) wynios∏a 4,20%. Aktywa netto Subfunduszu na 31 grudnia 2005 roku
wynios∏y 525 281,88 z∏.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Equity
Fund (Lux) Small Cap Japan B stanowi∏y 86,99% wartoÊci aktywów Subfunduszu. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku) wynios∏a 9,00%. Aktywa netto Subfunduszu na 31 grudnia
2005 roku wynios∏y 154 140,69 z∏.

PO¸ÑCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
WartoÊç
wyceny na
dzieƒ bilansowy

Udzia∏
w aktywach
ogó∏em (%)

1 793 149,13
-

34,69%
-

˚yczymy Paƒstwu zadowolenia z dokonywanych inwestycji. Zapraszamy tak˝e do korzystania z infolinii PKO/CREDIT SUISSE (0-801 32 32 80) oraz strony internetowej www.pkocs.pl, na której znajdà Paƒstwo informacje o Funduszach i us∏ugach oferowanych przez
PKO/CREDIT SUISSE.

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
1 847 038,61
Instrumenty pochodne
Udzia∏y w spó∏kach z o.o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
majàce siedzib´ za granicà
400 225,57
WierzytelnoÊci
Weksle
Depozyty
Waluty
NieruchomoÊci
Statki morskie
Inne
-

405 617,27
-

7,85%
-

Z powa˝aniem,

Razem

2 198 766,40

42,54%

¸àczna wartoÊç aktywów netto Funduszy PKO/CREDIT SUISSE na 31 grudnia 2005 r. wynosi∏a 5 miliardów 368 milionów z∏., co pozycjonuje PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. na 4
miejscu wÊród polskich TFI.
Rok 2005 by∏ dla PKO/CREDIT SUISSE okresem intensywnych prac nad powi´kszeniem palety oferowanych produktów. W ciàgu tego roku do oferty zosta∏y do∏àczone: PKO/CREDIT
SUISSE Rynku Pieni´˝nego - fio, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji Extra - fio, PKO/CREDIT
SUISSE Akcji Nowa Europa - fio, PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy - sfio
z wydzielonymi subfunduszami oraz S-Collect. Nowe fundusze tworzà zró˝nicowane mo˝liwoÊci inwestycyjne na rynkach papierów wartoÊciowych w Polsce i za granicà.
W 2006 roku priorytetowym celem PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A jest dalsze poszerzanie
oferty zgodnie z rosnàcymi oczekiwaniami rynkowymi, a tak˝e edukacja Klientów na temat
koniecznoÊci dywersyfikacji Êrodków oraz samodzielnego inwestowania z myÊlà o emeryturze. Strategicznym zadaniem pozostaje systematyczne uzyskiwanie stabilnych wyników inwestycyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Sk∏adniki lokat

WartoÊç
ceny nabycia

2 247 264,18

PO¸ÑCZONY BILANS
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

WPROWADZENIE DO PO¸ÑCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
31.12.2005
1. Dane Funduszu
Nazwa Funduszu: PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, dzia∏ajàcym na dzieƒ sporzàdzenia sprawozdania finansowego,
na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546 z póêniejszymi zmianami), która wesz∏a w ˝ycie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony zosta∏ decyzjà Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d nr
DFI/W/4033-13/1-1-4086/2005 z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na
utworzenie PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio posiada osobowoÊç prawnà. Zosta∏ wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sàd Okr´gowy w Warszawie VII Wydzia∏ Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 paêdziernika 2005 r.
W sk∏ad Funduszu wchodzi pi´ç Subfunduszy:
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD

I. AKTYWA

5 169 581,92

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Nale˝noÊci
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Pozosta∏e aktywa

2 570 326,28
400 489,24
966 654,76
966 654,76
1 232 111,64
826 494,37
0,00

II. ZOBOWIÑZANIA

423 733,77

Zobowiàzania w∏asne subfunduszy
Zobowiàzania proporcjonalne funduszu

423 733,77
0,00
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III. AKTYWA NETTO (I-II)

4 745 848,15

IV. KAPITA¸ FUNDUSZU

4 867 074,54

Kapita∏ wp∏acony
Kapita∏ wyp∏acony (wielkoÊç ujemna)

4 867 074,54
0,00

V. DOCHODY ZATRZYMANE

-70 180,71

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
-70 180,71
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
0,00
VI. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT
W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA

-51 045,68

VII. KAPITA¸ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY
WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

4 745 848,15

PO¸ÑCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w z∏otych)
04.11-31.12.2005
I. PRZYCHODY Z LOKAT

163 191,92

Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró˝nic kursowych
Pozosta∏e

0,00
21 524,42
129 534,17
12 133,33

II. KOSZTY FUNDUSZU

233 372,63

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo ró˝nic kursowych
Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu
Pozosta∏e

14 125,51
0,00
218 264,50
951,97
30,65

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,00

IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)

233 372,63

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-70 180,71

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

-51 045,68

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych

0,00
0,00
-51 045,68
-53 611,25

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)

-121 226,39

PO¸ÑCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w z∏otych)

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego po∏àczonego sprawozdania finansowego (zwanego
dalej „sprawozdaniem finansowym” PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibà w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sum´ 4.745.848,15 z∏;
(b) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. wykazujàcy strat´ z operacji w kwocie 121.226,39 z∏;
(c) zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 4.745.848,15 z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(e) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz listu Towarzystwa odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Informacje zawarte w liÊcie Towarzystwa sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym
sprawozdaniu finansowym.
Do sprawozdania finansowego do∏àczono oÊwiadczenie depozytariusza o zgodnoÊci danych, dotyczàcych stanu aktywów zapisanych na rachunkach pieni´˝nych i rachunkach papierów wartoÊciowych oraz po˝ytków z nich wynikajàcych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu ze stanem faktycznym.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych;
(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy przeglàd:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 27 lutego 2006 r.

04.11-31.12.2005
1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

0,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-121 226,39
-70 180,71
0,00
-51 045,68

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku z operacji

-121 226,39

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem):
Z przychodów z lokat netto
Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
Z przychodów ze zbycia lokat

0,00
0,00
0,00
0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zmiana kapita∏u wp∏aconego subfunduszy
(powi´kszenie kapita∏u z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa)
Zmiana kapita∏u wyp∏aconego subfunduszy
(zmniejszenie kapita∏u z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa)

4 867 074,54

4 867 074,54

6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

4 745 848,15

0,00

7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

4 745 848,15

8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie sprawozdawczym

3 963 838,95

Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH EURO
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w z∏otych)

ZESTAWIENIE LOKAT
na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

04.11-31.12.2005
1) TABELA G¸ÓWNA
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
Sk∏adniki lokat

WartoÊç
ceny nabycia

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
999 798,32
Instrumenty pochodne
Udzia∏y w spó∏kach z o.o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
majàce siedzib´ za granicà
WierzytelnoÊci
Weksle
Depozyty
Waluty
NieruchomoÊci
Statki morskie
Inne
Razem
999 798,32

WartoÊç
wyceny na
dzieƒ bilansowy

Udzia∏
w aktywach
ogó∏em (%)

966 654,76
-

48,65%
-

966 654,76

48,65%

I. PRZYCHODY Z LOKAT

46 821,10

Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró˝nic kursowych
Pozosta∏e

0,00
7 520,74
33 916,37
5 383,99

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

67 797,76

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo ró˝nic kursowych
Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
Pozosta∏e

6 263,76
0,00
61 273,52
248,03
12,45

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,00

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

67 797,76

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-20 976,66

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

-33 979,86

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych

0,00
0,00
-33 979,86
-33 690,38

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)

-54 956,52

Wynik z operacji przypadajcy na jednostk´ uczestnictwa (w z∏otych)

-31,60

2) TABELE UZUPE¸NIAJÑCE
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w z∏otych)

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
O terminie wy kupu do 1 roku

04.11-31.12.2005
I. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO:

Obligacje
POLAND GOVERNMENT
Rodzaj rynku
aktywny rynek – rynek regulowany
Nazwa rynku
Frankfurt Stock Exchange
Emitent
Skarb Paƒstwa
Kraj siedziby emitenta
Polska
Termin wykupu
2006-09-18
Warunki oprocentowania
zmienne
WartoÊç nominalna
3 859,80
Liczba
250
WartoÊç wg ceny nabycia
999 798,32
WartoÊç wyceny na dzieƒ bilansowy
966 654,76
Udzia∏ w aktywach ogó∏em (%)
48,65%

Razem

250
999 798,32
966 654,76
48,65%

1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-54 956,52
-20 976,66
0,00
-33 979,86

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku z operacji

-54 956,52

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)
Z przychodów z lokat netto
Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
Z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zmiana kapita∏u wp∏aconego (powi´kszenie kapita∏u
z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa)
Zmiana kapita∏u wyp∏aconego (zmniejszenie kapita∏u
z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa)

BILANS
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 006 851,01
2 006 851,01
0,00

6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

1 951 894,49

7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 951 894,49

8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 756 836,25

31.12.2005
I. AKTYWA
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Nale˝noÊci
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Pozosta∏e aktywa
II. ZOBOWIÑZANIA

1 986 862,43
998 961,77
21 245,90
966 654,76
966 654,76
0,00
0,00
0,00
34 967,94

III. AKTYWA NETTO (I-II)

1 951 894,49

IV. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU

2 006 851,01

Kapita∏ wp∏acony
Kapita∏ wyp∏acony (wielkoÊç ujemna)

2 006 851,01
0,00

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

2 015,588
0,000
2 015,588

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajàco od poczàtku dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
2 015,588
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
0,000
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
2 015,588
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

V. DOCHODY ZATRZYMANE

-20 976,66

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
-20 976,66
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
0,00
VI. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT
W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA
VII. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY
WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wed∏ug aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w PLN
Wed∏ug aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w EUR

-33 979,86

-

III. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK¢ UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
wyra˝ona w EUR

-

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec bie˝àcego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
968,40
wyra˝ona w EUR
250,89

1 951 894,49
2 015,588
968,40
250,89

3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (w skali roku) *

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH EURO
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

-20,24%
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4. Minimalna wartoÊç aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

959,92 (13.12.05)

5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

1 003,09 (14.11.05)

6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wed∏ug ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyra˝ona w PLN
968,39 (30.12.05)
wyra˝ona w EUR
250,89 (30.12.05)
IV. PROCENTOWY UDZIA¸ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ÂREDNIEJ WARTOÂCI
AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udzia∏ wynagrodzenia dla towarzystwa
1,78%
2. Procentowy udzia∏ op∏at dla depozytariusza
0,00%
3. Procentowy udzia∏ op∏at zwiàzanych
z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
0,09%
4. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci
0,00%
5. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie zarzàdzania aktywami Subfunduszu 0,00%
* Do wyliczenia zmiany procentowej w roku 2005 zosta∏a przyj´ta wartoÊç jednostki uczestnictwa wyra˝ona w PLN na
31.12.2005 oraz wartoÊç nominalna, czyli 1000 z∏.

NOTY OBJAÂNIAJÑCE
NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOÂCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyj´tych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym rachunkowoÊç Subfunduszu prowadzona by∏a zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. –
tekst jednolity, z póêniejszymi zmianami) oraz z rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8
paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z póêniejszymi zmianami).
Ksi´gi rachunkowe prowadzone by∏y odr´bnie dla ka˝dego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
a) Zestawienia lokat, obejmujàcego si´ z tabeli g∏ównej oraz tabel uzupe∏niajàcych, zawierajàcych szczegó∏owe dane o poszczególnych sk∏adnikach lokat Subfunduszu,
b) Bilansu, prezentujàcego sk∏adniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapita∏y oraz zakumulowany wynik finansowy,
c) Rachunku wyniku z operacji, prezentujàcego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bàdê straty Subfunduszu,
d) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierajàcego mi´dzy innymi dodatkowe informacje o zmianach iloÊciowych i wartoÊciowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
e) Not objaÊniajàcych, zawierajàcych dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz sk∏adnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
f) Informacji dodatkowej, zawierajàcej uzupe∏niajàce informacje, które mog∏yby mieç wp∏yw
na ocen´ sprawozdania jednostkowego Subfunduszu.
Z uwagi na istotnoÊç danych, informacje zawarte w jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy oraz w po∏àczonym sprawozdaniu finansowym PKO/CREDIT SUISSE
Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami, wykazane zosta∏y w z∏otych.
Roczne sprawozdania jednostkowe wraz z po∏àczonym sprawozdaniem finansowym, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318
z póêniejszymi zmianami), podlegajà badaniu przeprowadzanemu przez bieg∏ego rewidenta
i sà publikowane w Monitorze Polskim B oraz na stronie internetowej www.pko-cs.pl wraz
z opiniami bieg∏ego z badania sprawozdania jednostkowego Subfunduszu oraz po∏àczonego
sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
1.2. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych Subfunduszu
a) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych w okresie,
którego dotyczy∏y.
b) Nabycie albo zbycie sk∏adników lokat przez Subfundusz ujmowane by∏o w ksi´gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte do godziny okreÊlonej w Statucie PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio
jako moment wyceny, ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu w danym
dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte po godzinie okreÊlonej
w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu powy˝ej,
Subfundusz nie uzyska∏ wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy,
umowy te uwzgl´dniane by∏y w najbli˝szym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego.
c) Nabyte sk∏adniki lokat ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych wed∏ug ceny nabycia
uwzgl´dniajàcej koszty zwiàzane z ich nabyciem, w szczególnoÊci prowizje maklerskie.
Sk∏adnikom lokat nabytym nieodp∏atnie zosta∏a przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Sk∏adnikom lokat otrzymanym w zamian za inne sk∏adniki zosta∏a przypisana cena nabycia
wynikajàca z ceny nabycia sk∏adników lokat wymienionych i ewentualnych dop∏at lub
otrzymanych przychodów pieni´˝nych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiàg zmiany kapita∏u wp∏aconego bàdê kapita∏u wyp∏aconego
by∏ dzieƒ, w którym agent transferowy dokona∏ uj´cia zbycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana by∏a metodà HIFO (najdro˝sze sprzedaje si´ jako
pierwsze), polegajàcà na przypisaniu sprzedanym sk∏adnikom najwy˝szej ceny nabycia,
a w przypadku sk∏adników wycenianych w wysokoÊci skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy˝szej bie˝àcej wartoÊci ksi´gowej.
g) W celu obliczenia wysokoÊci podatku dochodowego od osób fizycznych, którego p∏atnikiem jest PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio, przyj´ta zosta∏a metoda FIFO, co oznacza, ˝e Subfundusz w pierwszej kolejnoÊci dokonywa∏ odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w walucie, w której zosta∏y wyra˝one,
a tak˝e w walucie polskiej po przeliczeniu wed∏ug Êredniego kursu wyliczonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ uj´cia tych operacji w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu.
i) Naliczone przychody Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: przychody odsetkowe oraz
dodatnie saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
j) Przychody odsetkowe od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, wycenianych w wartoÊci godziwej,
naliczane by∏y zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartoÊciowych przez emitenta.
k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: wynagrodzenie Towarzystwa
za zarzàdzanie, koszty odsetkowe oraz ujemne saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
W ksi´gach Subfunduszu codziennie tworzona by∏a rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem sà pokrywane przez
Subfundusz. P∏atnoÊci z tytu∏u kosztów operacyjnych zmniejsza∏y uprzednio utworzonà re-

zerw´. WysokoÊç tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzàdzanie
nie przekroczy∏a w skali roku poziomu statutowego limitu.
l) Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem Subfunduszu obcià˝ajà wy∏àcznie aktywa Subfunduszu. Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem ca∏ego Funduszu obcià˝ajà aktywa
Subfunduszu proporcjonalnie do udzia∏u wartoÊci aktywów netto Subfunduszu w wartoÊci
aktywów netto Funduszu.
1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzgl´dnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
sk∏adników lokat oraz zobowiàzaƒ Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji
Ustalanie wartoÊci aktywów netto oraz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
a) W ka˝dym dniu wyceny wyceniane by∏y aktywa Subfunduszu oraz ustalane w z∏otych polskich:
i) wartoÊç aktywów netto Subfunduszu,
ii) wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu.
b) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu ustalana by∏a poprzez pomniejszenie wartoÊci aktywów Subfunduszu o zobowiàzania, zwiàzane wy∏àcznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o cz´Êç zobowiàzaƒ przypadajàcych na dany Subfundusz, które zwiàzane by∏y z funkcjonowaniem Funduszu, w proporcji uzale˝nionej od udzia∏u wartoÊci aktywów
netto Subfunduszu w wartoÊci aktywów netto Funduszu.
c) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu na jednostk´ uczestnictwa obliczana by∏a poprzez
podzielenie wartoÊci aktywów netto Subfunduszu przez liczb´ jednostek uczestnictwa
ustalonà na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby okreÊlania wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w dniu wyceny nie by∏y uwzgl´dniane
zmiany w kapitale wp∏aconym oraz kapitale wyp∏aconym uj´te w rejestrze uczestników
w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w ka˝dym dniu wyceny publikowana by∏a wartoÊç
aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu wyra˝ona w euro. WartoÊç ta wynika z przeliczenia wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onej w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.
Metody wyceny aktywów netto SubFunduszu – zasady ogólne
a) W ka˝dym dniu wyceny Subfundusz wycenia∏ aktywa i ustala∏ zobowiàzania. Jako moment
wyceny Fundusz przyjà∏ godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego, o której pobierane
by∏y ostatnio dost´pne kursy, pozwalajàce na oszacowanie wartoÊci godziwej posiadanych przez Subfundusz sk∏adników lokat w danym dniu wyceny.
b) Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej.
c) Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej, za wyjàtkiem d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowanà wartoÊç godziwà Subfundusz uznawa∏ wartoÊç wyznaczonà poprzez:
i) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´
Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi, o ile mo˝liwe by∏o rzetelne oszacowanie przez t´ jednostk´ przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z tym sk∏adnikiem,
ii) zastosowanie w∏aÊciwego modelu wyceny sk∏adnika lokat, o ile wprowadzone do tego
modelu dane wejÊciowe pochodzi∏y z aktywnego rynku,
iii) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat za pomocà powszechnie uznanych metod estymacji,
iv) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat, dla którego istnia∏ aktywny rynek, na podstawie
publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie sk∏adnika,
w szczególnoÊci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
e) Aktywa oraz zobowiàzania denominowane w walutach obcych by∏y wyceniane lub ustalane w walucie, w której by∏y notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, braku notowaƒ
na aktywnym rynku, w walucie, w której by∏y denominowane. Aktywa te oraz zobowiàzania wykazywane by∏y w polskich z∏otych, po przeliczeniu wed∏ug ostatniego dost´pnego
Êredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Metody wyceny sk∏adników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po
jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcj´ na aktywnym rynku. Je˝eli wolumen obrotu
na danym papierze udzia∏owym by∏ znaczàco niski, albo na danym sk∏adniku lokat nie zosta∏a zawarta ˝adna transakcja, wówczas Fundusz wycenia∏ dany sk∏adnik lokat w oparciu
o ostatni dost´pny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku,
skorygowany w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej. Korygowania takiego Fundusz dokonywa∏ w oparciu model bazujàcy na cenach szacowanych przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´ Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi,
w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku mo˝liwoÊci zastosowania powy˝szego modelu, wartoÊç godziwa szacowana by∏a
na podstawie publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie d∏u˝nego papieru wartoÊciowego. W przypadku, gdy oba powy˝sze modele wyceny nie mia∏y
zastosowania, wartoÊç godziwa szacowana by∏a w oparciu o model zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych. W przypadku, gdy dzieƒ wyceny nie by∏ dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni´cia, ustalonego na aktywnym
rynku, a w przypadku braku kursu zamkni´cia, innej, ustalonej przez rynek wartoÊci stanowiàcej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartoÊci godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powy˝ej.
b) W przypadku, gdy dany sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartoÊç
godziwà przyjmowany by∏ kurs ustalany na rynku g∏ównym. Wybór rynku g∏ównego dokonywany by∏ niezw∏ocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezb´dnej do oceny wszystkich
rynków, na których dany sk∏adnik lokat by∏ notowany, na koniec ka˝dego miesiàca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym sk∏adniku lokat. Za rynek g∏ówny dla danego sk∏adnika lokat uznawany by∏ rynek, na którym wolumen obrotów w miesiàcu poprzednim by∏ najwy˝szy. W przypadku, gdy sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku aktywnych rynkach i nie znajdowa∏ si´ w ksi´gach Subfundusz, do momentu ustalenia rynku g∏ównego dla
danego miesiàca kalendarzowego wg zasad opisanych powy˝ej, za rynek g∏ówny uznawany by∏ rynek, na którym dany sk∏adnik lokat zosta∏ nabyty, z zastrze˝eniem, ˝e dla sk∏adników
lokat notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. i MTS Ceto
S.A. rynkiem tym by∏a Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
Metody wyceny sk∏adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – sk∏adniki lokat wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Je˝eli papiery te by∏y dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wartoÊci godziwej, za nowo ustalonà cen´ nabycia, na dzieƒ przeszacowania, Subfundusz przyjmowa∏ t´ wartoÊç.
b) Bony skarbowe wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartoÊciowe nabyte przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu wyceniane
by∏y od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Zobowiàzania z tytu∏u zbycia papierów wartoÊciowych, przy zobowiàzaniu si´ Subfundusz
do odkupu, wyceniane by∏y od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y, stosujàc efektywna stop´ procentowà.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà wyceniane by∏y wed∏ug
ostatniej og∏oszonej przez dany fundusz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa,
z uwzgl´dnieniem istotnych zmian wartoÊci godziwej.
f) Odsetki od depozytów naliczane by∏y przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ zmian metod ujmowania operacji w ksi´gach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego.
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NOTA NR 8 – KREDYTY I PO˚YCZKI

NOTA NR 2 – NALE˚NOÂCI
Struktura pozycji bilansu „Nale˝noÊci”

31.12.2005

Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych lokat
Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa
Nale˝noÊci z tytu∏u dywidend
Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek
Pozosta∏e nale˝noÊci
NALE˚NOÂCI RAZEM

0,00
21 184,09
0,00
61,81
0,00
21 245,90

NOTA NR 3 – ZOBOWIÑZANIA

1. Informacje o zaciàgni´tych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i po˝yczkach
pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y zaciàgni´te i wykorzystane przez Subfundusz kredyty i po˝yczki pieni´˝ne w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz po˝yczkach pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y udzielone przez Subfundusz po˝yczki pieni´˝ne
w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu.

Struktura pozycji bilansu „Zobowiàzania”

31.12.2005

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓ˚NICE KURSOWE

Zobowiàzania z tytu∏u nabytych lokat
Zobowiàzania z tytu∏u wp∏at na jednostki uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u podatku od osób fizycznych
Zobowiàzania wobec TFI
Rezerwa na wydatki
Pozosta∏e zobowiàzania
ZOBOWIÑZANIA RAZEM

0,00
31 184,08
0,00
0,00
3 781,56
0,00
2,30
34 967,94

1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Pozycja bilansowa

EUR

PLN

770 304,74
966 654,76
966 654,76
21 225,28
21 184,08

228 657,03
–
–
20,62
13 783,86

NOTA NR 4 – ÂRODKI PIENI¢˚NE I ICH EKWIWALENTY

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Nale˝noÊci
Zobowiàzania

1. Struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych na dzieƒ bilansowy

Wszystkie pozosta∏e pozycje bilansu by∏y denominowane w PLN.

Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych
przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):

2. Dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie wykaza∏ dodatnich ró˝nic kursowych w odniesieniu do sk∏adników lokat.

NAZWA BANKU

Rodzaj rachunku

PLN

EUR

BH w Warszawie S.A.

rachunki bie˝àce
rachunki lokat

–
228 657,03

–
770 304,74

3. Ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawia∏y si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Sk∏adnik lokat

2. Âredni w okresie sprawozdawczym poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu
W okresie od 04 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., Êredni poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu wyniós∏ 981
406,06 z∏otych.
3. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych w podziale na ich rodzaje
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych.
NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem stopy procentowej uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa lub wysokoÊç przep∏ywów zwiàzanych z danym aktywem lub zobowiàzaniem uzale˝niona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery d∏u˝ne
o sta∏ym oprocentowaniu sà bardziej nara˝one na ryzyko spadku wartoÊci godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych ni˝ papiery o zmiennym oprocentowaniu.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku
(d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o zmiennym oprocentowaniu) obcià˝one ryzykiem zmiany wartoÊci
godziwej oraz ryzykiem zmiany wysokoÊci przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wynikajàcym ze
stopy procentowej na kwot´ 966 654,76 z∏otych co stanowi∏o 48,65% aktywów Subfunduszu.
2. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewype∏nienia przez emitenta Êwiadczenia wynikajàcego z wyemitowanych papierów wartoÊciowych lub niewywiàzania si´ kontrahenta
z zawartych transakcji terminowych majàcych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu. W przypadku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez skarb paƒstwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitujàcego dany papier.
Maksymalny poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym
wyra˝ony jest przez wartoÊç bilansowà sk∏adników lokat oraz transakcji, z którymi zwiàzane
jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu od niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obcià˝one sà jedynie pozycj´ o dodatnim saldzie rozliczeƒ.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ wy∏àcznie obligacje Skarbu Paƒstwa na
kwot´ 966 654,76 z∏otych co stanowi∏o 48,65% aktywów Subfunduszu.
3. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem walutowym uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa uzale˝niona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ aktywa denominowane w EUR na kwot´
1 758 184,78 z∏otych co stanowi∏o 88,49% aktywów Subfunduszu, w tym papiery d∏u˝ne na
kwot´ 966 654,76 z∏otych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ zobowiàzania denominowane w EUR na
kwot´ 21 184,08 z∏otych co stanowi∏o 60,58% wszystkich zobowiàzaƒ Subfunduszu.

Obligacje

Ujemne ró˝nice zrealizowane

Ujemne ró˝nice niezrealizowane

–

–33 690,38

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odr´bnie dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotowa∏ zrealizowanego zysku(straty) ze
zbycia lokat.
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odr´bnie
dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji „Wzrost
(spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat”

04.11-31.12.2005

Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM

–33 979,86
–33 979,86
0,00
–33 979,86

3. Wyp∏acone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem, Subfundusz nie wyp∏aca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapita∏owych. Dochody te mogà byç realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.
NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wed∏ug rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczajàcych wysokoÊç wynagrodzenia Towarzystwa za zarzàdzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W ksi´gach Subfunduszu jako koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodr´bnieniem cz´Êci zmiennej, uzale˝nionej od wyników Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wyp∏acane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest uzale˝nione od wyników Subfunduszu.
NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Rok
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. nie by∏y zawarte przez Subfundusz ˝adne transakcje dotyczàce
instrumentów pochodnych.
NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
3. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
4. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego

2005
2004
2003

1 951 894,49
–
–

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy
ostatnie lata obrotowe
Rok

2005
2004
2003

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH EURO
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
[PLN]

[EUR]

968,40
–
–

250,89
–
–
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o znaczàcych zdarzeniach dotyczàcych lat ubieg∏ych, uj´tych w sprawozdaniu
finansowym za bie˝àcy okres sprawozdawczy
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
2. Informacje o znaczàcych zdarzeniach, jakie nastàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystàpi∏y znaczàce zdarzenia, nieuwzgl´dnione w sprawozdaniu
finansowym.
3. Zestawienie oraz objaÊnienie ró˝nic pomi´dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporzàdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
4. Dokonane korekty b∏´dów podstawowych, ich przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wywo∏anych
tym skutków finansowych na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ korekt b∏´dów podstawowych, majàcych wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu, w zwiàzku z czym nie zaistnia∏a koniecznoÊç informowania uczestników
o zmianie wartoÊci jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystàpi∏y przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a tak˝e zawieszenia
w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa.
5. Kontynuacja dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporzàdzone zosta∏o przy za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Subfundusz. W przekonaniu Zarzàdu PKO/CREDIT SUISSE TFI
S.A. nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuacji dzia∏alnoÊci Subfunduszu.
6. Inne informacje ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian Subfundusz nie posiada innych informacji ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym,
które mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku
z operacji i ich zmian.
Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy
Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sum´ 1.951.894,49 z∏;
(b) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. wykazujàcy strat´ z operacji w kwocie 54.956,52 z∏;
(c) zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 1.951.894,49 z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(e) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych;
(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy przeglàd:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 27 lutego 2006 r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH EURO
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH USD
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w z∏otych)

ZESTAWIENIE LOKAT
na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

04.11-31.12.2005
1) TABELA G¸ÓWNA
I. PRZYCHODY Z LOKAT
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
Sk∏adniki lokat

WartoÊç
ceny nabycia

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
847 240,29
Instrumenty pochodne
Udzia∏y w spó∏kach z o.o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
majàce siedzib´ za granicà
WierzytelnoÊci
Weksle
Depozyty
Waluty
NieruchomoÊci
Statki morskie
Inne
Razem
847 240,29

WartoÊç
wyceny na
dzieƒ bilansowy

Udzia∏
w aktywach
ogó∏em (%)

826 494,37
-

47,59%
-

826 494,37

47,59%

105 148,79

Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró˝nic kursowych
Pozosta∏e

0,00
11 072,55
88 692,25
5 383,99

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

154 829,67

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo ró˝nic kursowych
Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
Pozosta∏e

6 161,24
0,00
148 410,78
246,35
11,30

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,00

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

154 829,67

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-49 680,88

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

-22 457,52

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych

0,00
0,00
-22 457,52
-22 457,52

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)

-72 138,40

Wynik z operacji przypadajcy na jednostk´ uczestnictwa (w z∏otych)
2) TABELE UZUPE¸NIAJÑCE

-40,75

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w z∏otych)

D∏u˝ne papiery wartoÊciowe

04.11-31.12.2005

O terminie wykupu do 1 roku

I. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO:

Obligacje

1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
POLAND GOVERNMENT

Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby emitenta
Termin wykupu
Warunki oprocentowania
WartoÊç nominalna
Liczba
WartoÊç wg ceny nabycia
WartoÊç wyceny na dzieƒ bilansowy
Udzia∏ w aktywach ogó∏em (%)

nienotowane na aktywnym rynku
nie dotyczy
Skarb Paƒstwa
Polska
2010-12-18
zmienne
3 261,30
250
847 240,29
826 494,37
47,59%

Razem

250
847 240,29
826 494,37
47,59%

BILANS
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

I. AKTYWA
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Nale˝noÊci
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Pozosta∏e aktywa

0,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-72 138,40
-49 680,88
0,00
-22 457,52

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku z operacji

-72 138,40

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)
Z przychodów z lokat netto
Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
Z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zmiana kapita∏u wp∏aconego (powi´kszenie kapita∏u
z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa
Zmiana kapita∏u wyp∏aconego (zmniejszenie kapita∏u
z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa)

0,00
0,00
0,00
0,00
1 802 615,96
1 802 615,96
0,00

6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

1 730 477,56

31.12.2005

7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 730 477,56

1 736 621,79

8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 727 524,20

907 038,56
3 088,86
0,00
0,00
826 494,37
826 494,37
0,00

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

1 803,991
0,000
1 803,991

III. AKTYWA NETTO (I-II)

1 730 477,56

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajàco od poczàtku dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
1 803,991
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
0,000
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
1 803,991

IV. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU

1 802 615,96

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

Kapita∏ wp∏acony
Kapita∏ wyp∏acony (wielkoÊç ujemna)

1 802 615,96
0,00

III. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK¢ UCZESTNICTWA

II. ZOBOWIÑZANIA

V. DOCHODY ZATRZYMANE

6 144,23

-49 680,88

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
-49 680,88
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
0,00
VI. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT
W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA
VII. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY
WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w PLN
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w USD

-22 457,52
1 730 477,56
1 803,991
959,25
294,13

-

1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
wyra˝ona w USD
2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec bie˝àcego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
959,25
wyra˝ona w USD
294,13
3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (w skali roku) *
4. Minimalna wartoÊç aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH USD
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

-26,09%

937,37 (14.12.05)
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5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

1 003,16 (14.11.05)

6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wed∏ug ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyra˝ona w PLN
959,20 (30.12.05)
wyra˝ona w USD
294,12 (30.12.05)
IV. PROCENTOWY UDZIA¸ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ÂREDNIEJ WARTOÂCI
AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udzia∏ wynagrodzenia dla towarzystwa
2. Procentowy udzia∏ op∏at dla depozytariusza
3. Procentowy udzia∏ op∏at zwiàzanych z prowadzeniem
rejestru aktywów Subfunduszu
4. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci
5. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie
zarzàdzania aktywami Subfunduszu

1,78%
0,00%
0,09%
0,00%
0,00%

* Do wyliczenia zmiany procentowej w roku 2005 zosta∏a przyj´ta wartoÊç jednostki uczestnictwa wyra˝ona w PLN na
31.12.2005 oraz wartoÊç nominalna, czyli 1000 z∏.

NOTY OBJAÂNIAJÑCE
NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOÂCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyj´tych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym rachunkowoÊç Subfunduszu prowadzona by∏a zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. –
tekst jednolity, z póêniejszymi zmianami) oraz z rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8
paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z póêniejszymi zmianami).
Ksi´gi rachunkowe prowadzone by∏y odr´bnie dla ka˝dego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
a) Zestawienia lokat, obejmujàcego si´ z tabeli g∏ównej oraz tabel uzupe∏niajàcych, zawierajàcych szczegó∏owe dane o poszczególnych sk∏adnikach lokat Subfunduszu,
b) Bilansu, prezentujàcego sk∏adniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapita∏y oraz zakumulowany wynik finansowy,
c) Rachunku wyniku z operacji, prezentujàcego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bàdê straty Subfunduszu,
d) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierajàcego mi´dzy innymi dodatkowe informacje o zmianach iloÊciowych i wartoÊciowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek
uczestnictwa,
e) Not objaÊniajàcych, zawierajàcych dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz sk∏adnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
f) Informacji dodatkowej, zawierajàcej uzupe∏niajàce informacje, które mog∏yby mieç wp∏yw
na ocen´ sprawozdania jednostkowego Subfunduszu.
Z uwagi na istotnoÊç danych, informacje zawarte w jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy oraz w po∏àczonym sprawozdaniu finansowym PKO/CREDIT SUISSE
Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami, wykazane zosta∏y w z∏otych.
Roczne sprawozdania jednostkowe wraz z po∏àczonym sprawozdaniem finansowym, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318
z póêniejszymi zmianami), podlegajà badaniu przeprowadzanemu przez bieg∏ego rewidenta
i sà publikowane w Monitorze Polskim B oraz na stronie internetowej www.pko-cs.pl wraz
z opiniami bieg∏ego z badania sprawozdania jednostkowego Subfunduszu oraz po∏àczonego
sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
1.2. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych Subfunduszu
a) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych w okresie,
którego dotyczy∏y.
b) Nabycie albo zbycie sk∏adników lokat przez Subfundusz ujmowane by∏o w ksi´gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte do godziny okreÊlonej w Statucie PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio
jako moment wyceny, ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu w danym
dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte po godzinie okreÊlonej
w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu powy˝ej,
Subfundusz nie uzyska∏ wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy,
umowy te uwzgl´dniane by∏y w najbli˝szym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego.
c) Nabyte sk∏adniki lokat ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych wed∏ug ceny nabycia
uwzgl´dniajàcej koszty zwiàzane z ich nabyciem, w szczególnoÊci prowizje maklerskie.
Sk∏adnikom lokat nabytym nieodp∏atnie zosta∏a przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Sk∏adnikom lokat otrzymanym w zamian za inne sk∏adniki zosta∏a przypisana cena nabycia
wynikajàca z ceny nabycia sk∏adników lokat wymienionych i ewentualnych dop∏at lub
otrzymanych przychodów pieni´˝nych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiàg zmiany kapita∏u wp∏aconego bàdê kapita∏u wyp∏aconego
by∏ dzieƒ, w którym agent transferowy dokona∏ uj´cia zbycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana by∏a metodà HIFO (najdro˝sze sprzedaje si´ jako
pierwsze), polegajàcà na przypisaniu sprzedanym sk∏adnikom najwy˝szej ceny nabycia,
a w przypadku sk∏adników wycenianych w wysokoÊci skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy˝szej bie˝àcej wartoÊci ksi´gowej.
g) W celu obliczenia wysokoÊci podatku dochodowego od osób fizycznych, którego p∏atnikiem jest PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio, przyj´ta zosta∏a metoda FIFO, co oznacza, ˝e Subfundusz w pierwszej kolejnoÊci dokonywa∏ odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w walucie, w której zosta∏y wyra˝one,
a tak˝e w walucie polskiej po przeliczeniu wed∏ug Êredniego kursu wyliczonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ uj´cia tych operacji w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu.
i) Naliczone przychody Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: przychody odsetkowe oraz
dodatnie saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
j) Przychody odsetkowe od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, wycenianych w wartoÊci godziwej, naliczane by∏y zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartoÊciowych
przez emitenta.
k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: wynagrodzenie Towarzystwa
za zarzàdzanie, koszty odsetkowe oraz ujemne saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
W ksi´gach Subfunduszu codziennie tworzona by∏a rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem sà pokrywane przez
Subfundusz. P∏atnoÊci z tytu∏u kosztów operacyjnych zmniejsza∏y uprzednio utworzonà re-

zerw´. WysokoÊç tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzàdzanie
nie przekroczy∏a w skali roku poziomu statutowego limitu.
l) Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem Subfunduszu obcià˝ajà wy∏àcznie aktywa Subfunduszu. Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem ca∏ego Funduszu obcià˝ajà aktywa
Subfunduszu proporcjonalnie do udzia∏u wartoÊci aktywów netto Subfunduszu w wartoÊci
aktywów netto Funduszu.
1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzgl´dnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
sk∏adników lokat oraz zobowiàzaƒ Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji
Ustalanie wartoÊci aktywów netto oraz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
a) W ka˝dym dniu wyceny wyceniane by∏y aktywa Subfunduszu oraz ustalane w z∏otych polskich:
i) wartoÊç aktywów netto Subfunduszu,
ii) wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu.
b) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu ustalana by∏a poprzez pomniejszenie wartoÊci aktywów Subfunduszu o zobowiàzania, zwiàzane wy∏àcznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o cz´Êç zobowiàzaƒ przypadajàcych na dany Subfundusz, które zwiàzane by∏y z funkcjonowaniem Funduszu, w proporcji uzale˝nionej od udzia∏u wartoÊci aktywów
netto Subfunduszu w wartoÊci aktywów netto Funduszu.
c) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu na jednostk´ uczestnictwa obliczana by∏a poprzez
podzielenie wartoÊci aktywów netto Subfunduszu przez liczb´ jednostek uczestnictwa
ustalonà na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby okreÊlania wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w dniu wyceny nie by∏y uwzgl´dniane
zmiany w kapitale wp∏aconym oraz kapitale wyp∏aconym uj´te w rejestrze uczestników
w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w ka˝dym dniu wyceny publikowana by∏a wartoÊç
aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu wyra˝ona w dolarach amerykaƒskich. WartoÊç ta wynika z przeliczenia wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onej w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.
Metody wyceny aktywów netto SubFunduszu – zasady ogólne
a) W ka˝dym dniu wyceny Subfundusz wycenia∏ aktywa i ustala∏ zobowiàzania. Jako moment
wyceny Fundusz przyjà∏ godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego, o której pobierane
by∏y ostatnio dost´pne kursy, pozwalajàce na oszacowanie wartoÊci godziwej posiadanych przez Subfundusz sk∏adników lokat w danym dniu wyceny.
b) Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej.
c) Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej, za wyjàtkiem d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowanà wartoÊç godziwà Subfundusz uznawa∏ wartoÊç wyznaczonà
poprzez:
i) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´
Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi, o ile mo˝liwe by∏o rzetelne oszacowanie przez t´ jednostk´ przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z tym sk∏adnikiem,
ii) zastosowanie w∏aÊciwego modelu wyceny sk∏adnika lokat, o ile wprowadzone do tego
modelu dane wejÊciowe pochodzi∏y z aktywnego rynku,
iii) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat za pomocà powszechnie uznanych metod estymacji,
iv) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat, dla którego istnia∏ aktywny rynek, na podstawie
publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie sk∏adnika,
w szczególnoÊci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
e) Aktywa oraz zobowiàzania denominowane w walutach obcych by∏y wyceniane lub ustalane w walucie, w której by∏y notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, braku notowaƒ
na aktywnym rynku, w walucie, w której by∏y denominowane. Aktywa te oraz zobowiàzania wykazywane by∏y w polskich z∏otych, po przeliczeniu wed∏ug ostatniego dost´pnego
Êredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Metody wyceny sk∏adników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni
kurs, po jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcj´ na aktywnym rynku. Je˝eli wolumen obrotu na danym papierze udzia∏owym by∏ znaczàco niski, albo na danym sk∏adniku
lokat nie zosta∏a zawarta ˝adna transakcja, wówczas Fundusz wycenia∏ dany sk∏adnik lokat w oparciu o ostatni dost´pny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej
wartoÊci godziwej. Korygowania takiego Fundusz dokonywa∏ w oparciu model bazujàcy
na cenach szacowanych przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´ Êwiadczàcà tego
rodzaju us∏ugi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub
Reuters. W przypadku braku mo˝liwoÊci zastosowania powy˝szego modelu, wartoÊç godziwa szacowana by∏a na podstawie publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie d∏u˝nego papieru wartoÊciowego. W przypadku, gdy oba powy˝sze modele wyceny nie mia∏y zastosowania, wartoÊç godziwa szacowana by∏a w oparciu
o model zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych. W przypadku, gdy dzieƒ wyceny nie
by∏ dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni´cia, ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamkni´cia, innej,
ustalonej przez rynek wartoÊci stanowiàcej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób
umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powy˝ej.
b) W przypadku, gdy dany sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartoÊç godziwà przyjmowany by∏ kurs ustalany na rynku g∏ównym. Wybór rynku g∏ównego
dokonywany by∏ niezw∏ocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezb´dnej do oceny
wszystkich rynków, na których dany sk∏adnik lokat by∏ notowany, na koniec ka˝dego miesiàca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym sk∏adniku lokat. Za rynek g∏ówny dla danego sk∏adnika lokat uznawany by∏ rynek, na którym wolumen obrotów
w miesiàcu poprzednim by∏ najwy˝szy. W przypadku, gdy sk∏adnik lokat by∏ notowany na
kilku aktywnych rynkach i nie znajdowa∏ si´ w ksi´gach Subfundusz, do momentu ustalenia rynku g∏ównego dla danego miesiàca kalendarzowego wg zasad opisanych powy˝ej,
za rynek g∏ówny uznawany by∏ rynek, na którym dany sk∏adnik lokat zosta∏ nabyty, z zastrze˝eniem, ˝e dla sk∏adników lokat notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A. i MTS Ceto S.A. rynkiem tym by∏a Gie∏da Papierów WartoÊciowych
w Warszawie S.A.
Metody wyceny sk∏adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – sk∏adniki lokat wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Je˝eli papiery te by∏y dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wartoÊci godziwej, za nowo ustalonà cen´ nabycia, na dzieƒ przeszacowania, Subfundusz przyjmowa∏ t´ wartoÊç.
b) Bony skarbowe wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartoÊciowe nabyte przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu wyceniane
by∏y od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Zobowiàzania z tytu∏u zbycia papierów wartoÊciowych, przy zobowiàzaniu si´ Subfundusz
do odkupu, wyceniane by∏y od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y, stosujàc efektywna stop´ procentowà.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà wyceniane by∏y wed∏ug
ostatniej og∏oszonej przez dany fundusz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa, z uwzgl´dnieniem istotnych zmian wartoÊci godziwej.
f) Odsetki od depozytów naliczane by∏y przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ zmian metod ujmowania operacji w ksi´gach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego.

4. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

NOTA NR 2 – NALE˚NOÂCI

NOTA NR 8 – KREDYTY I PO˚YCZKI

Struktura pozycji bilansu „Nale˝noÊci”

31.12.2005

Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych lokat
Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa
Nale˝noÊci z tytu∏u dywidend
Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek
Pozosta∏e nale˝noÊci
NALE˚NOÂCI RAZEM

0,00
3 000,00
0,00
88,86
0,00
3 088,86

NOTA NR 3 – ZOBOWIÑZANIA
Struktura pozycji bilansu „Zobowiàzania”

31.12.2005

Zobowiàzania z tytu∏u nabytych lokat
Zobowiàzania z tytu∏u wp∏at na jednostki uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u podatku od osób fizycznych
Zobowiàzania wobec TFI
Rezerwa na wydatki
Pozosta∏e zobowiàzania
ZOBOWIÑZANIA RAZEM

0,00
3 000,00
0,00
0,00
3 143,08
0,00
1,15
6 144,23

1. Informacje o zaciàgni´tych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i po˝yczkach
pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y zaciàgni´te i wykorzystane przez Subfundusz kredyty i po˝yczki pieni´˝ne w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz po˝yczkach pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y udzielone przez Subfundusz po˝yczki pieni´˝ne
w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu.
NOTA NR 9 – WALUTY I RÓ˚NICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Pozycja bilansowa
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe

USD

PLN

835 893,33
826 494,37
826 494,37

71 145,23
–
–

NOTA NR 4 – ÂRODKI PIENI¢˚NE I ICH EKWIWALENTY

Wszystkie pozosta∏e pozycje bilansu by∏y denominowane w PLN.

1. Struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych na dzieƒ bilansowy

2. Dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie wykaza∏ dodatnich ró˝nic kursowych w odniesieniu do sk∏adników lokat.

Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych
przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
NAZWA BANKU

Rodzaj rachunku

PLN

USD

BH w Warszawie S.A.

rachunki bie˝àce
rachunki lokat

–
71 145,23

–
835 893,33

3. Ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawia∏y si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Sk∏adnik lokat
Obigacje

2. Âredni w okresie sprawozdawczym poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu
W okresie od 04 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., Êredni poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu wyniós∏
1 267 049,09 z∏otych.
3. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych w podziale na ich rodzaje
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych.
NOTA NR 5 – RYZYKA

Ujemne ró˝nice zrealizowane

Ujemne ró˝nice niezrealizowane

–

–22 457,52

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odr´bnie dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych) W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotowa∏ zrealizowanego zysku(straty) ze zbycia lokat.
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odr´bnie
dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)

1. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem stopy procentowej uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa lub wysokoÊç przep∏ywów zwiàzanych z danym aktywem lub zobowiàzaniem uzale˝niona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery d∏u˝ne
o sta∏ym oprocentowaniu sà bardziej nara˝one na ryzyko spadku wartoÊci godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych ni˝ papiery o zmiennym oprocentowaniu.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005r. Subfundusz posiada∏ sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym
rynku (d∏u˝ne papiery wartoÊciowe o zmiennym oprocentowaniu) obcià˝one ryzykiem zmiany wysokoÊci przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wynikajàcym ze stopy procentowej na kwot´ 826 494,37 z∏otych co stanowi∏o 47,59% aktywów Subfunduszu.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ obcià˝onych ryzykiem
wartoÊci godziwej wynikajàcym ze stopy procentowej ani ryzykiem przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wynikajàcym ze stopy procentowej.

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat”

2. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewype∏nienia przez emitenta Êwiadczenia wynikajàcego z wyemitowanych papierów wartoÊciowych lub niewywiàzania si´ kontrahenta
z zawartych transakcji terminowych majàcych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu. W przypadku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez skarb paƒstwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitujàcego dany papier.
Maksymalny poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym
wyra˝ony jest przez wartoÊç bilansowà sk∏adników lokat oraz transakcji, z którymi zwiàzane
jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu od niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obcià˝one sà jedynie pozycj´ o dodatnim saldzie rozliczeƒ.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005r. Subfundusz posiada∏ wy∏àcznie obligacje Skarbu Paƒstwa na
kwot´ 826 494,37 z∏otych co stanowi∏o 47,59% aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU

04.11-31.12.2005

Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
RAZEM

0,00
–22 457,52
–22 457,52
–22 457,52

3. Wyp∏acone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wyp∏aca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapita∏owych. Dochody te mogà byç realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.

1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wed∏ug rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczajàcych wysokoÊç wynagrodzenia Towarzystwa za zarzàdzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W ksi´gach Subfunduszu jako koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodr´bnieniem cz´Êci zmiennej, uzale˝nionej od wyników Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wyp∏acane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest uzale˝nione od wyników Subfunduszu.
NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

3. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem walutowym uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa uzale˝niona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ aktywa denominowane w USD na kwot´
1 662 387,70 z∏otych co stanowi∏o 95,73% aktywów Subfunduszu, w tym papiery d∏u˝ne na
kwot´ 826 494,37 z∏otych.
NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. nie by∏y zawarte przez Subfundusz ˝adne transakcje dotyczàce instrumentów pochodnych.

1. WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego

2005
2004
2003

1 730 477,56
–
–

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata
obrotowe

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
Rok
1. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

2005
2004
2003

WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
[PLN]

[USD]

959,25
–
–

294,13
–
–

3. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH USD
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o znaczàcych zdarzeniach dotyczàcych lat ubieg∏ych, uj´tych w sprawozdaniu
finansowym za bie˝àcy okres sprawozdawczy
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
2. Informacje o znaczàcych zdarzeniach, jakie nastàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystàpi∏y znaczàce zdarzenia, nieuwzgl´dnione w sprawozdaniu
finansowym.
3. Zestawienie oraz objaÊnienie ró˝nic pomi´dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporzàdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
4. Dokonane korekty b∏´dów podstawowych, ich przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wywo∏anych
tym skutków finansowych na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ korekt b∏´dów podstawowych, majàcych wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu, w zwiàzku z czym nie zaistnia∏a koniecznoÊç informowania uczestników
o zmianie wartoÊci jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystàpi∏y przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a tak˝e zawieszenia
w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa.
5. Kontynuacja dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporzàdzone zosta∏o przy za∏o˝eniu
kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Subfundusz. W przekonaniu Zarzàdu PKO/CREDIT
SUISSE TFI S.A. nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuacji dzia∏alnoÊci
Subfunduszu.
6. Inne informacje ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które
mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego
wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy
Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sum´ 1.730.477,56 z∏;
(b) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. wykazujàcy strat´ z operacji w kwocie 72.138,40 z∏;
(c) zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 1.730.477,56 z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(e) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych;
(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy przeglàd:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 27 lutego 2006 r.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH GBP
ZESTAWIENIE LOKAT
na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w z∏otych)
04.11-31.12.2005

1) TABELA G¸ÓWNA
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
Sk∏adniki lokat

WartoÊç
ceny nabycia

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Instrumenty pochodne
Udzia∏y w spó∏kach z o.o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
majàce siedzib´ za granicà
125 311,59
WierzytelnoÊci
Weksle
Depozyty
Waluty
NieruchomoÊci
Statki morskie
Inne
Razem
125 311,59

WartoÊç
wyceny na
dzieƒ bilansowy

Udzia∏
w aktywach
ogó∏em (%)

-

-

I. PRZYCHODY Z LOKAT

4 733,34

Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró˝nic kursowych
Pozosta∏e

0,00
1 138,75
3 139,61
454,98

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

3 793,73

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo ró˝nic kursowych
Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
Pozosta∏e

588,06
0,00
3 050,84
152,53
2,30

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,00

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

3 793,73

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)
126 382,10
126 382,10

32,82%
32,82%

939,61

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

1 070,51

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych

0,00
0,00
1 070,51
525,69

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)

2 010,12

Wynik z operacji przypadajcy na jednostk´ uczestnictwa (w z∏otych)

9,08

2) TABELE UZUPE¸NIAJÑCE
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w z∏otych)

Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà

04.11-31.12.2005
CS BF (Lux) £ B

Razem
I. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO:

Rodzaj rynku
nienotowane na aktywnym rynku
Nazwa rynku
nie dotyczy
Nazwa emitenta
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ B
Kraj siedziby emitenta
Luksemburg
Liczba
13
WartoÊç wg ceny nabycia
125 311,59
WartoÊç wyceny na dzieƒ bilansowy
126 382,10
Udzia∏ w aktywach ogó∏em (%)
32,82%

1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
13
125 311,59
126 382,10
32,82%

31.12.2005
I. AKTYWA

385 112,13

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Nale˝noÊci
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Pozosta∏e aktywa

258 701,29
28,74
0,00
0,00
126 382,10
0,00
0,00
1 058,60

III. AKTYWA NETTO (I-II)

384 053,53

IV. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU

382 043,41

Kapita∏ wp∏acony
Kapita∏ wyp∏acony (wielkoÊç ujemna)

382 043,41
0,00

V. DOCHODY ZATRZYMANE

939,61

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

939,61
0,00

VI. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT
W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA
VII. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY
WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
Wed∏ug aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w PLN
Wed∏ug aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w GBP

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

2 010,12
939,61
0,00
1 070,51

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku z operacji

2 010,12

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)
Z przychodów z lokat netto
Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
Z przychodów ze zbycia lokat

BILANS
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

II. ZOBOWIÑZANIA

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
382 043,41
Zmiana kapita∏u wp∏aconego (powi´kszenie kapita∏u z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa)
382 043,41
Zmiana kapita∏u wyp∏aconego (zmniejszenie kapita∏u z tytu∏u odkupionych jednostek
uczestnictwa)
0,00
6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

384 053,53

7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

384 053,53

8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie sprawozdawczym

168 526,71

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

380,596
0,000
380,596

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajàco od poczàtku dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
380,596
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
0,000
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
380,596
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

-

III. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK¢ UCZESTNICTWA
1 070,51
384 053,53
380,596
1 009,08
179,38

1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
wyra˝ona w GBP
2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec bie˝àcego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
1 009,08
wyra˝ona w GBP
179,38
3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´
uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) *
4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym
(ze wskazaniem daty wyceny)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH GBP
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5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´
uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym
(ze wskazaniem daty wyceny)

1 009,07 (30.12.05)

6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wed∏ug ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyra˝ona w PLN
1 009,07 (30.12.05)
wyra˝ona w GBP
179,38 (30.12.05)
IV. PROCENTOWY UDZIA¸ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ÂREDNIEJ WARTOÂCI
AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udzia∏ wynagrodzenia dla towarzystwa
1,74%
2. Procentowy udzia∏ op∏at dla depozytariusza
0,00%
3. Procentowy udzia∏ op∏at zwiàzanych z prowadzeniem
rejestru aktywów Subfunduszu
0,58%
4. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci
0,00%
5. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie zarzàdzania aktywami Subfunduszu 0,00%
* Do wyliczenia zmiany procentowej w roku 2005 zosta∏a przyj´ta wartoÊç jednostki uczestnictwa wyra˝ona w PLN na
31.12.2005 oraz wartoÊç nominalna, czyli 1000 z∏.

NOTY OBJAÂNIAJÑCE
NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOÂCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyj´tych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym rachunkowoÊç Subfunduszu prowadzona by∏a zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. –
tekst jednolity, z póêniejszymi zmianami) oraz z rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z póêniejszymi zmianami).
Ksi´gi rachunkowe prowadzone by∏y odr´bnie dla ka˝dego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
a) Zestawienia lokat, obejmujàcego si´ z tabeli g∏ównej oraz tabel uzupe∏niajàcych, zawierajàcych szczegó∏owe dane o poszczególnych sk∏adnikach lokat Subfunduszu,
b) Bilansu, prezentujàcego sk∏adniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapita∏y oraz zakumulowany wynik finansowy,
c) Rachunku wyniku z operacji, prezentujàcego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bàdê straty Subfunduszu,
d) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierajàcego mi´dzy innymi dodatkowe informacje o zmianach iloÊciowych i wartoÊciowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
e) Not objaÊniajàcych, zawierajàcych dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz sk∏adnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
f) Informacji dodatkowej, zawierajàcej uzupe∏niajàce informacje, które mog∏yby mieç wp∏yw
na ocen´ sprawozdania jednostkowego Subfunduszu.
Z uwagi na istotnoÊç danych, informacje zawarte w jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy oraz w po∏àczonym sprawozdaniu finansowym PKO/CREDIT SUISSE
Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami, wykazane zosta∏y w z∏otych.
Roczne sprawozdania jednostkowe wraz z po∏àczonym sprawozdaniem finansowym, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318
z póêniejszymi zmianami), podlegajà badaniu przeprowadzanemu przez bieg∏ego rewidenta
i sà publikowane w Monitorze Polskim B oraz na stronie internetowej www.pko-cs.pl wraz
z opiniami bieg∏ego z badania sprawozdania jednostkowego Subfunduszu oraz po∏àczonego
sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
1.2. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych Subfunduszu
a) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych w okresie,
którego dotyczy∏y.
b) Nabycie albo zbycie sk∏adników lokat przez Subfundusz ujmowane by∏o w ksi´gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte do godziny okreÊlonej w Statucie PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio
jako moment wyceny, ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu w danym
dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte po godzinie okreÊlonej
w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu powy˝ej,
Subfundusz nie uzyska∏ wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy,
umowy te uwzgl´dniane by∏y w najbli˝szym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytu∏ów uczestnictwa emitowanych
przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà lub jednostek
uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje si´
dzieƒ, w którym – zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – nast´puje przydzia∏ lub odkupienie jednostek lub tytu∏ów uczestnictwa.
c) Nabyte sk∏adniki lokat ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych wed∏ug ceny nabycia
uwzgl´dniajàcej koszty zwiàzane z ich nabyciem, w szczególnoÊci prowizje maklerskie.
Sk∏adnikom lokat nabytym nieodp∏atnie zosta∏a przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Sk∏adnikom lokat otrzymanym w zamian za inne sk∏adniki zosta∏a przypisana cena nabycia
wynikajàca z ceny nabycia sk∏adników lokat wymienionych i ewentualnych dop∏at lub
otrzymanych przychodów pieni´˝nych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiàg zmiany kapita∏u wp∏aconego bàdê kapita∏u wyp∏aconego
by∏ dzieƒ, w którym agent transferowy dokona∏ uj´cia zbycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana by∏a metodà HIFO (najdro˝sze sprzedaje si´ jako
pierwsze), polegajàcà na przypisaniu sprzedanym sk∏adnikom najwy˝szej ceny nabycia,
a w przypadku sk∏adników wycenianych w wysokoÊci skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy˝szej bie˝àcej wartoÊci ksi´gowej.
g) W celu obliczenia wysokoÊci podatku dochodowego od osób fizycznych, którego p∏atnikiem jest PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio, przyj´ta zosta∏a metoda FIFO, co oznacza, ˝e Subfundusz w pierwszej kolejnoÊci dokonywa∏ odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w walucie, w której zosta∏y wyra˝one,
a tak˝e w walucie polskiej po przeliczeniu wed∏ug Êredniego kursu wyliczonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ uj´cia tych operacji w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu.
i) Naliczone przychody Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: przychody odsetkowe oraz
dodatnie saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
j) Przychody odsetkowe od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, wycenianych w wartoÊci godziwej, naliczane by∏y zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartoÊciowych
przez emitenta.
k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: wynagrodzenie Towarzystwa
za zarzàdzanie, koszty odsetkowe oraz ujemne saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.

W ksi´gach Subfunduszu codziennie tworzona by∏a rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem sà pokrywane przez
Subfundusz. P∏atnoÊci z tytu∏u kosztów operacyjnych zmniejsza∏y uprzednio utworzonà rezerw´. WysokoÊç tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzàdzanie
nie przekroczy∏a w skali roku poziomu statutowego limitu.
l) Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem Subfunduszu obcià˝ajà wy∏àcznie aktywa Subfunduszu. Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem ca∏ego Funduszu obcià˝ajà aktywa
Subfunduszu proporcjonalnie do udzia∏u wartoÊci aktywów netto Subfunduszu w wartoÊci
aktywów netto Funduszu.
1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzgl´dnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
sk∏adników lokat oraz zobowiàzaƒ Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji
Ustalanie wartoÊci aktywów netto oraz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
a) W ka˝dym dniu wyceny wyceniane by∏y aktywa Subfunduszu oraz ustalane w z∏otych polskich:
i) wartoÊç aktywów netto Subfunduszu,
ii) wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu.
b) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu ustalana by∏a poprzez pomniejszenie wartoÊci aktywów Subfunduszu o zobowiàzania, zwiàzane wy∏àcznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o cz´Êç zobowiàzaƒ przypadajàcych na dany Subfundusz, które zwiàzane by∏y z funkcjonowaniem Funduszu, w proporcji uzale˝nionej od udzia∏u wartoÊci aktywów
netto Subfunduszu w wartoÊci aktywów netto Funduszu.
c) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu na jednostk´ uczestnictwa obliczana by∏a poprzez
podzielenie wartoÊci aktywów netto Subfunduszu przez liczb´ jednostek uczestnictwa
ustalonà na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby okreÊlania wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w dniu wyceny nie by∏y uwzgl´dniane
zmiany w kapitale wp∏aconym oraz kapitale wyp∏aconym uj´te w rejestrze uczestników
w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w ka˝dym dniu wyceny publikowana by∏a wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu wyra˝ona w funtach brytyjskich. WartoÊç
ta wynika z przeliczenia wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onej w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.
Metody wyceny aktywów netto SubFunduszu – zasady ogólne
a) W ka˝dym dniu wyceny Subfundusz wycenia∏ aktywa i ustala∏ zobowiàzania. Jako moment
wyceny Fundusz przyjà∏ godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego, o której pobierane
by∏y ostatnio dost´pne kursy, pozwalajàce na oszacowanie wartoÊci godziwej posiadanych przez Subfundusz sk∏adników lokat w danym dniu wyceny.
b) Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej.
c) Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej, za wyjàtkiem d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowanà wartoÊç godziwà Subfundusz uznawa∏ wartoÊç wyznaczonà
poprzez:
i) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´
Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi, o ile mo˝liwe by∏o rzetelne oszacowanie przez t´ jednostk´ przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z tym sk∏adnikiem,
ii) zastosowanie w∏aÊciwego modelu wyceny sk∏adnika lokat, o ile wprowadzone do tego
modelu dane wejÊciowe pochodzi∏y z aktywnego rynku,
iii) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat za pomocà powszechnie uznanych metod estymacji,
iv) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat, dla którego istnia∏ aktywny rynek, na podstawie
publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie sk∏adnika,
w szczególnoÊci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
e) Aktywa oraz zobowiàzania denominowane w walutach obcych by∏y wyceniane lub ustalane w walucie, w której by∏y notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, braku notowaƒ
na aktywnym rynku, w walucie, w której by∏y denominowane. Aktywa te oraz zobowiàzania wykazywane by∏y w polskich z∏otych, po przeliczeniu wed∏ug ostatniego dost´pnego
Êredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Metody wyceny sk∏adników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po
jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcj´ na aktywnym rynku. Je˝eli wolumen obrotu
na danym papierze udzia∏owym by∏ znaczàco niski, albo na danym sk∏adniku lokat nie zosta∏a zawarta ˝adna transakcja, wówczas Fundusz wycenia∏ dany sk∏adnik lokat w oparciu
o ostatni dost´pny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku,
skorygowany w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej. Korygowania takiego Fundusz dokonywa∏ w oparciu model bazujàcy na cenach szacowanych przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´ Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi,
w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku mo˝liwoÊci zastosowania powy˝szego modelu, wartoÊç godziwa szacowana by∏a
na podstawie publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie d∏u˝nego papieru wartoÊciowego. W przypadku, gdy oba powy˝sze modele wyceny nie mia∏y
zastosowania, wartoÊç godziwa szacowana by∏a w oparciu o model zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych. W przypadku, gdy dzieƒ wyceny nie by∏ dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni´cia, ustalonego na aktywnym
rynku, a w przypadku braku kursu zamkni´cia, innej, ustalonej przez rynek wartoÊci stanowiàcej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartoÊci godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powy˝ej.
b) W przypadku, gdy dany sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartoÊç
godziwà przyjmowany by∏ kurs ustalany na rynku g∏ównym. Wybór rynku g∏ównego dokonywany by∏ niezw∏ocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezb´dnej do oceny wszystkich
rynków, na których dany sk∏adnik lokat by∏ notowany, na koniec ka˝dego miesiàca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym sk∏adniku lokat. Za rynek g∏ówny dla danego sk∏adnika lokat uznawany by∏ rynek, na którym wolumen obrotów w miesiàcu poprzednim by∏ najwy˝szy. W przypadku, gdy sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku aktywnych rynkach i nie znajdowa∏ si´ w ksi´gach Subfundusz, do momentu ustalenia rynku g∏ównego dla
danego miesiàca kalendarzowego wg zasad opisanych powy˝ej, za rynek g∏ówny uznawany by∏ rynek, na którym dany sk∏adnik lokat zosta∏ nabyty, z zastrze˝eniem, ˝e dla sk∏adników
lokat notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. i MTS Ceto
S.A. rynkiem tym by∏a Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
Metody wyceny sk∏adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – sk∏adniki lokat wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Je˝eli papiery te by∏y dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wartoÊci godziwej, za nowo ustalonà cen´ nabycia, na dzieƒ przeszacowania, Subfundusz przyjmowa∏ t´ wartoÊç.
b) Bony skarbowe wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartoÊciowe nabyte przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu wyceniane
by∏y od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Zobowiàzania z tytu∏u zbycia papierów wartoÊciowych, przy zobowiàzaniu si´ Subfundusz
do odkupu, wyceniane by∏y od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y, stosujàc efektywna stop´ procentowà.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà wyceniane by∏y wed∏ug
ostatniej og∏oszonej przez dany fundusz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa, z uwzgl´dnieniem istotnych zmian wartoÊci godziwej.
f) Odsetki od depozytów naliczane by∏y przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ zmian metod ujmowania operacji
w ksi´gach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego.

4. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
NOTA NR 8 – KREDYTY I PO˚YCZKI

NOTA NR 2 – NALE˚NOÂCI
Struktura pozycji bilansu „Nale˝noÊci”

31.12.2005

Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych lokat
Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa
Nale˝noÊci z tytu∏u dywidend
Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek
Pozosta∏e nale˝noÊci
NALE˚NOÂCI RAZEM

0,00
0,00
0,00
28,74
0,00
28,74

1. Informacje o zaciàgni´tych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i po˝yczkach
pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y zaciàgni´te i wykorzystane przez Subfundusz kredyty i po˝yczki pieni´˝ne w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz po˝yczkach pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y udzielone przez Subfundusz po˝yczki pieni´˝ne
w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 3 – ZOBOWIÑZANIA
NOTA NR 9 – WALUTY I RÓ˚NICE KURSOWE
Struktura pozycji bilansu „Zobowiàzania”

31.12.2005

Zobowiàzania z tytu∏u nabytych lokat
Zobowiàzania z tytu∏u wp∏at na jednostki uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u podatku od osób fizycznych
Zobowiàzania wobec TFI
Rezerwa na wydatki
Pozosta∏e zobowiàzania
ZOBOWIÑZANIA RAZEM

0,00
0,00
0,00
0,00
903,77
152,53
2,30
1058,60

1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Pozycja bilansowa
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

GBP

PLN

247 561,52
126 382,10

11 139,77
–

Wszystkie pozosta∏e pozycje bilansu by∏y denominowane w PLN.
NOTA NR 4 – ÂRODKI PIENI¢˚NE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych na dzieƒ bilansowy
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych
przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):

2. Dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
przedstawia∏y si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Sk∏adnik lokat
Akcje

NAZWA BANKU

Rodzaj rachunku

PLN

GBP

BH w Warszawie S.A.

rachunki bie˝àce
rachunki lokat

–
11 139,77

–
247 561,52

2. Âredni w okresie sprawozdawczym poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu
W okresie od 04 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., Êredni poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu wyniós∏ 162
394,19 z∏otych.
3. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych w podziale na ich rodzaje
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych.
NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem stopy procentowej uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa lub wysokoÊç przep∏ywów zwiàzanych z danym aktywem lub zobowiàzaniem uzale˝niona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery d∏u˝ne
o sta∏ym oprocentowaniu sà bardziej nara˝one na ryzyko spadku wartoÊci godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych ni˝ papiery o zmiennym oprocentowaniu.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ aktywów oraz nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ obcià˝onych ryzykiem wartoÊci godziwej wynikajàcym ze stopy procentowej ani ryzykiem
przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wynikajàcym ze stopy procentowej.
2. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewype∏nienia przez emitenta Êwiadczenia wynikajàcego z wyemitowanych papierów wartoÊciowych lub niewywiàzania si´ kontrahenta
z zawartych transakcji terminowych majàcych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu. W przypadku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez skarb paƒstwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitujàcego dany papier.
Maksymalny poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym
wyra˝ony jest przez wartoÊç bilansowà sk∏adników lokat oraz transakcji, z którymi zwiàzane
jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu od niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych ryzykiem kredytowym obcià˝one sà jedynie pozycj´ o dodatnim saldzie rozliczeƒ.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ sk∏adników lokat obcià˝onych ryzykiem kredytowym. Brak istniejàcych przypadków znaczàcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
3. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem walutowym uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa uzale˝niona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ aktywa denominowane w funtach brytyjskich (GBP) na kwot´ 373 943,62 z∏otych co stanowi∏o 97,10% aktywów Subfunduszu,
w tym tytu∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà na kwot´ 126 382 z∏otych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ obcià˝onych ryzykiem walutowym.

Dodatnie ró˝nice zrealizowane

Dodatnie ró˝nice niezrealizowane

–

525,69

3. Ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Funduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie wykaza∏ ujemnych ró˝nic kursowych w odniesieniu do sk∏adników lokat.
NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odr´bnie dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotowa∏ zrealizowanego zysku(straty) ze
zbycia lokat.
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odr´bnie
dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji „Wzrost
(spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat”

04.11-31.12.2005

Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM

0,00
1 070,51
1 070,51

3. Wyp∏acone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wyp∏aca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapita∏owych. Dochody te mogà byç realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.
NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wed∏ug rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczajàcych wysokoÊç wynagrodzenia Towarzystwa za zarzàdzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W ksi´gach Subfunduszu jako koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodr´bnieniem cz´Êci zmiennej, uzale˝nionej od wyników Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu wyp∏acane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest uzale˝nione od wyników Subfunduszu.
NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego

2005
2004
2003

384 053,53
–
–

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. nie by∏y zawarte przez Subfundusz ˝adne transakcje dotyczàce instrumentów pochodnych.

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy
ostatnie lata obrotowe
Rok

WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

2005
2004
2003

[PLN]

[GBP]

1 009,08
–
–

179,38
–
–

3. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o znaczàcych zdarzeniach dotyczàcych lat ubieg∏ych, uj´tych w sprawozdaniu
finansowym za bie˝àcy okres sprawozdawczy
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
2. Informacje o znaczàcych zdarzeniach, jakie nastàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystàpi∏y znaczàce zdarzenia, nieuwzgl´dnione w sprawozdaniu
finansowym.
3. Zestawienie oraz objaÊnienie ró˝nic pomi´dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporzàdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
4. Dokonane korekty b∏´dów podstawowych, ich przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wywo∏anych
tym skutków finansowych na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ korekt b∏´dów podstawowych, majàcych wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu, w zwiàzku z czym nie zaistnia∏a koniecznoÊç informowania uczestników
o zmianie wartoÊci jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystàpi∏y przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a tak˝e zawieszenia
w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa.
5. Kontynuacja dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporzàdzone zosta∏o przy za∏o˝eniu
kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Subfundusz. W przekonaniu Zarzàdu PKO/CREDIT
SUISSE TFI S.A. nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuacji dzia∏alnoÊci
Subfunduszu.
6. Inne informacje ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mog∏yby w istotny sposób
wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które
mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego
wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy
Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sum´ 384.053,53 z∏;
(b) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. wykazujàcy zysk z operacji w kwocie 2.010,12 z∏;
(c) zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 384.053,53 z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(e) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych;
(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy przeglàd:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 27 lutego 2006 r.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH CHF
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w z∏otych)

ZESTAWIENIE LOKAT
na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

04.11-31.12.2005
1) TABELA G¸ÓWNA
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
Sk∏adniki lokat

WartoÊç
ceny nabycia

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Instrumenty pochodne
Udzia∏y w spó∏kach z o.o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
majàce siedzib´ za granicà
138 023,85
WierzytelnoÊci
Weksle
Depozyty
Waluty
NieruchomoÊci
Statki morskie
Inne
Razem
138 023,85

WartoÊç
wyceny na
dzieƒ bilansowy

Udzia∏
w aktywach
ogó∏em (%)

-

-

I. PRZYCHODY Z LOKAT

4 290,81

Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró˝nic kursowych
Pozosta∏e

0,00
907,95
2 927,88
454,98

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

3 619,23

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo ró˝nic kursowych
Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
Pozosta∏e

577,70
0,00
2 886,70
152,53
2,30

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,00

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

3 619,23

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)
139 100,54
139 100,54

15,46%
15,46%

671,58

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

1 076,69

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych

0,00
0,00
1 076,69
778,34

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)

1 748,27

Wynik z operacji przypadajcy na jednostk´ uczestnictwa (w z∏otych)
2) TABELE UZUPE¸NIAJÑCE

6,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w z∏otych)

Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà

04.11-31.12.2005
I. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO:

CS BF (Lux) Sfr B

Razem
1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Rodzaj rynku
nienotowane na aktywnym rynku
Nazwa rynku
nie dotyczy
Nazwa emitenta
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B
Kraj siedziby emitenta
Luksemburg
Liczba
118
WartoÊç wg ceny nabycia
138 023,85
WartoÊç wyceny na dzieƒ bilansowy
139 100,54
Udzia∏ w aktywach ogó∏em (%)
15,46%

118
138 023,85
139 100,54
15,46%

0,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

1 748,27
671,58
0,00
1 076,69

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku z operacji

1 748,27

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)
Z przychodów z lokat netto
Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
Z przychodów ze zbycia lokat

BILANS
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)
31.12.2005

0,00
0,00
0,00
0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
523 533,61
Zmiana kapita∏u wp∏aconego (powi´kszenie kapita∏u z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa)
523 533,61
Zmiana kapita∏u wyp∏aconego (zmniejszenie kapita∏u z tytu∏u odkupionych jednostek
uczestnictwa)
0,00

I. AKTYWA

899 901,03

Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Nale˝noÊci
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Pozosta∏e aktywa

386 676,31
374 124,18
0,00
0,00
139 100,54
0,00
0,00

6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

525 281,88

7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

525 281,88

8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie sprawozdawczym

160 285,91

II. ZOBOWIÑZANIA

374 619,15

III. AKTYWA NETTO (I-II)

525 281,88

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

IV. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU

523 533,61

Kapita∏ wp∏acony
Kapita∏ wyp∏acony (wielkoÊç ujemna)

523 533,61
0,00

V. DOCHODY ZATRZYMANE

671,58

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

671,58
0,00

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
521,857
0,000
521,857

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajàco od poczàtku dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
521,857
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
0,000
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
521,857
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

VI. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT
W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA
VII. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY
WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w PLN
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w CHF

1 076,69

-

III. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK¢ UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
wyra˝ona w CHF

-

525 281,88
521,857
1 006,56
406,07

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec bie˝àcego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
1 006,56
wyra˝ona w CHF
406,07
3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (w skali roku) *
4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´
uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie sprawozdawczym
(ze wskazaniem daty wyceny)
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4,20%

1 002,44 (04.11.05)
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5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

1 006,62 (30.12.05)

6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wed∏ug ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyra˝ona w PLN
1 006,62 (30.12.05)
wyra˝ona w CHF
406,09 (30.12.05)
IV. PROCENTOWY UDZIA¸ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ÂREDNIEJ WARTOÂCI
AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udzia∏ wynagrodzenia dla towarzystwa
2. Procentowy udzia∏ op∏at dla depozytariusza
3. Procentowy udzia∏ op∏at zwiàzanych z prowadzeniem
rejestru aktywów Subfunduszu
4. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci
5. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie zarzàdzania
aktywami Subfunduszu

1,80%
0,00%
0,61%
0,00%
0,00%

* Do wyliczenia zmiany procentowej w roku 2005 zosta∏a przyj´ta wartoÊç jednostki uczestnictwa wyra˝ona w PLN na
31.12.2005 oraz wartoÊç nominalna, czyli 1000 z∏.

NOTY OBJAÂNIAJÑCE
NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOÂCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyj´tych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym rachunkowoÊç Subfunduszu prowadzona by∏a zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. –
tekst jednolity, z póêniejszymi zmianami) oraz z rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8
paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z póêniejszymi zmianami).
Ksi´gi rachunkowe prowadzone by∏y odr´bnie dla ka˝dego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
a) Zestawienia lokat, obejmujàcego si´ z tabeli g∏ównej oraz tabel uzupe∏niajàcych, zawierajàcych szczegó∏owe dane o poszczególnych sk∏adnikach lokat Subfunduszu,
b) Bilansu, prezentujàcego sk∏adniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapita∏y oraz zakumulowany wynik finansowy,
c) Rachunku wyniku z operacji, prezentujàcego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bàdê straty Subfunduszu,
d) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierajàcego mi´dzy innymi dodatkowe informacje o zmianach iloÊciowych i wartoÊciowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek
uczestnictwa,
e) Not objaÊniajàcych, zawierajàcych dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz sk∏adnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
f) Informacji dodatkowej, zawierajàcej uzupe∏niajàce informacje, które mog∏yby mieç wp∏yw
na ocen´ sprawozdania jednostkowego Subfunduszu.
Z uwagi na istotnoÊç danych, informacje zawarte w jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy oraz w po∏àczonym sprawozdaniu finansowym PKO/CREDIT SUISSE
Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami, wykazane zosta∏y w z∏otych.
Roczne sprawozdania jednostkowe wraz z po∏àczonym sprawozdaniem finansowym, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318
z póêniejszymi zmianami), podlegajà badaniu przeprowadzanemu przez bieg∏ego rewidenta
i sà publikowane w Monitorze Polskim B oraz na stronie internetowej www.pko-cs.pl wraz
z opiniami bieg∏ego z badania sprawozdania jednostkowego Subfunduszu oraz po∏àczonego
sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
1.2. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych Subfunduszu
a) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych w okresie,
którego dotyczy∏y.
b) Nabycie albo zbycie sk∏adników lokat przez Subfundusz ujmowane by∏o w ksi´gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte do godziny okreÊlonej w Statucie PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio
jako moment wyceny, ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu w danym
dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte po godzinie okreÊlonej
w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu powy˝ej,
Subfundusz nie uzyska∏ wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy,
umowy te uwzgl´dniane by∏y w najbli˝szym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytu∏ów uczestnictwa emitowanych
przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà lub jednostek
uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje si´
dzieƒ, w którym – zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – nast´puje przydzia∏ lub odkupienie jednostek lub tytu∏ów uczestnictwa.
c) Nabyte sk∏adniki lokat ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych wed∏ug ceny nabycia
uwzgl´dniajàcej koszty zwiàzane z ich nabyciem, w szczególnoÊci prowizje maklerskie.
Sk∏adnikom lokat nabytym nieodp∏atnie zosta∏a przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Sk∏adnikom lokat otrzymanym w zamian za inne sk∏adniki zosta∏a przypisana cena nabycia
wynikajàca z ceny nabycia sk∏adników lokat wymienionych i ewentualnych dop∏at lub
otrzymanych przychodów pieni´˝nych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiàg zmiany kapita∏u wp∏aconego bàdê kapita∏u wyp∏aconego
by∏ dzieƒ, w którym agent transferowy dokona∏ uj´cia zbycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana by∏a metodà HIFO (najdro˝sze sprzedaje si´ jako
pierwsze), polegajàcà na przypisaniu sprzedanym sk∏adnikom najwy˝szej ceny nabycia,
a w przypadku sk∏adników wycenianych w wysokoÊci skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy˝szej bie˝àcej wartoÊci ksi´gowej.
g) W celu obliczenia wysokoÊci podatku dochodowego od osób fizycznych, którego p∏atnikiem jest PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio, przyj´ta zosta∏a metoda FIFO, co oznacza, ˝e Subfundusz w pierwszej kolejnoÊci dokonywa∏ odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w walucie, w której zosta∏y wyra˝one,
a tak˝e w walucie polskiej po przeliczeniu wed∏ug Êredniego kursu wyliczonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ uj´cia tych operacji w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu.
i) Naliczone przychody Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: przychody odsetkowe oraz
dodatnie saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
j) Przychody odsetkowe od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, wycenianych w wartoÊci godziwej, naliczane by∏y zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartoÊciowych
przez emitenta.
k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: wynagrodzenie Towarzystwa
za zarzàdzanie, koszty odsetkowe oraz ujemne saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàz-

ku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
W ksi´gach Subfunduszu codziennie tworzona by∏a rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem sà pokrywane przez
Subfundusz. P∏atnoÊci z tytu∏u kosztów operacyjnych zmniejsza∏y uprzednio utworzonà rezerw´. WysokoÊç tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzàdzanie
nie przekroczy∏a w skali roku poziomu statutowego limitu.
l) Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem Subfunduszu obcià˝ajà wy∏àcznie aktywa Subfunduszu. Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem ca∏ego Funduszu obcià˝ajà aktywa
Subfunduszu proporcjonalnie do udzia∏u wartoÊci aktywów netto Subfunduszu w wartoÊci
aktywów netto Funduszu.
1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzgl´dnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
sk∏adników lokat oraz zobowiàzaƒ Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji
Ustalanie wartoÊci aktywów netto oraz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
a) W ka˝dym dniu wyceny wyceniane by∏y aktywa Subfunduszu oraz ustalane w z∏otych polskich:
i) wartoÊç aktywów netto Subfunduszu,
ii) wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu.
b) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu ustalana by∏a poprzez pomniejszenie wartoÊci aktywów Subfunduszu o zobowiàzania, zwiàzane wy∏àcznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o cz´Êç zobowiàzaƒ przypadajàcych na dany Subfundusz, które zwiàzane by∏y z funkcjonowaniem Funduszu, w proporcji uzale˝nionej od udzia∏u wartoÊci aktywów
netto Subfunduszu w wartoÊci aktywów netto Funduszu.
c) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu na jednostk´ uczestnictwa obliczana by∏a poprzez
podzielenie wartoÊci aktywów netto Subfunduszu przez liczb´ jednostek uczestnictwa
ustalonà na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby okreÊlania wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w dniu wyceny nie by∏y uwzgl´dniane
zmiany w kapitale wp∏aconym oraz kapitale wyp∏aconym uj´te w rejestrze uczestników
w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w ka˝dym dniu wyceny publikowana by∏a wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu wyra˝ona we franku szwajcarskim. WartoÊç ta wynika z przeliczenia wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onej
w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.
Metody wyceny aktywów netto SubFunduszu – zasady ogólne
a) W ka˝dym dniu wyceny Subfundusz wycenia∏ aktywa i ustala∏ zobowiàzania. Jako moment
wyceny Fundusz przyjà∏ godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego, o której pobierane
by∏y ostatnio dost´pne kursy, pozwalajàce na oszacowanie wartoÊci godziwej posiadanych przez Subfundusz sk∏adników lokat w danym dniu wyceny.
b) Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej.
c) Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej, za wyjàtkiem d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowanà wartoÊç godziwà Subfundusz uznawa∏ wartoÊç wyznaczonà
poprzez:
i) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´
Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi, o ile mo˝liwe by∏o rzetelne oszacowanie przez t´ jednostk´ przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z tym sk∏adnikiem,
ii) zastosowanie w∏aÊciwego modelu wyceny sk∏adnika lokat, o ile wprowadzone do tego
modelu dane wejÊciowe pochodzi∏y z aktywnego rynku,
iii) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat za pomocà powszechnie uznanych metod estymacji,
iv) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat, dla którego istnia∏ aktywny rynek, na podstawie
publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie sk∏adnika,
w szczególnoÊci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
e) Aktywa oraz zobowiàzania denominowane w walutach obcych by∏y wyceniane lub ustalane w walucie, w której by∏y notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, braku notowaƒ
na aktywnym rynku, w walucie, w której by∏y denominowane. Aktywa te oraz zobowiàzania wykazywane by∏y w polskich z∏otych, po przeliczeniu wed∏ug ostatniego dost´pnego
Êredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Metody wyceny sk∏adników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po
jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcj´ na aktywnym rynku. Je˝eli wolumen obrotu
na danym papierze udzia∏owym by∏ znaczàco niski, albo na danym sk∏adniku lokat nie zosta∏a zawarta ˝adna transakcja, wówczas Fundusz wycenia∏ dany sk∏adnik lokat w oparciu
o ostatni dost´pny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku,
skorygowany w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej. Korygowania takiego Fundusz dokonywa∏ w oparciu model bazujàcy na cenach szacowanych przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´ Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi,
w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku mo˝liwoÊci zastosowania powy˝szego modelu, wartoÊç godziwa szacowana by∏a
na podstawie publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie d∏u˝nego papieru wartoÊciowego. W przypadku, gdy oba powy˝sze modele wyceny nie mia∏y
zastosowania, wartoÊç godziwa szacowana by∏a w oparciu o model zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych. W przypadku, gdy dzieƒ wyceny nie by∏ dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni´cia, ustalonego na aktywnym
rynku, a w przypadku braku kursu zamkni´cia, innej, ustalonej przez rynek wartoÊci stanowiàcej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartoÊci godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powy˝ej.
b) W przypadku, gdy dany sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartoÊç
godziwà przyjmowany by∏ kurs ustalany na rynku g∏ównym. Wybór rynku g∏ównego dokonywany by∏ niezw∏ocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezb´dnej do oceny wszystkich
rynków, na których dany sk∏adnik lokat by∏ notowany, na koniec ka˝dego miesiàca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym sk∏adniku lokat. Za rynek g∏ówny dla danego sk∏adnika lokat uznawany by∏ rynek, na którym wolumen obrotów w miesiàcu poprzednim by∏ najwy˝szy. W przypadku, gdy sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku aktywnych rynkach i nie znajdowa∏ si´ w ksi´gach Subfundusz, do momentu ustalenia rynku g∏ównego dla
danego miesiàca kalendarzowego wg zasad opisanych powy˝ej, za rynek g∏ówny uznawany by∏ rynek, na którym dany sk∏adnik lokat zosta∏ nabyty, z zastrze˝eniem, ˝e dla sk∏adników
lokat notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. i MTS Ceto
S.A. rynkiem tym by∏a Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
Metody wyceny sk∏adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – sk∏adniki lokat wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Je˝eli papiery te by∏y dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wartoÊci godziwej, za nowo ustalonà cen´ nabycia, na dzieƒ przeszacowania, Subfundusz przyjmowa∏ t´ wartoÊç.
b) Bony skarbowe wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartoÊciowe nabyte przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu wyceniane
by∏y od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Zobowiàzania z tytu∏u zbycia papierów wartoÊciowych, przy zobowiàzaniu si´ Subfundusz
do odkupu, wyceniane by∏y od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y, stosujàc efektywna stop´ procentowà.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà wyceniane by∏y wed∏ug
ostatniej og∏oszonej przez dany fundusz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa, z uwzgl´dnieniem istotnych zmian wartoÊci godziwej.
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f) Odsetki od depozytów naliczane by∏y przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ zmian metod ujmowania operacji w ksi´gach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego.

4. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
NOTA NR 8 – KREDYTY I PO˚YCZKI

NOTA NR 2 – NALE˚NOÂCI
Struktura pozycji bilansu „Nale˝noÊci”

31.12.2005

Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych lokat
Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa
Nale˝noÊci z tytu∏u dywidend
Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek
Pozosta∏e nale˝noÊci
NALE˚NOÂCI RAZEM

0,00
374 119,56
0,00
4,62
0,00
374 124,18

1. Informacje o zaciàgni´tych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i po˝yczkach
pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y zaciàgni´te i wykorzystane przez Subfundusz kredyty i po˝yczki pieni´˝ne w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz po˝yczkach pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y udzielone przez Subfundusz po˝yczki pieni´˝ne
w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 3 – ZOBOWIÑZANIA
NOTA NR 9 – WALUTY I RÓ˚NICE KURSOWE
Struktura pozycji bilansu „Zobowiàzania”

31.12.2005

Zobowiàzania z tytu∏u nabytych lokat
Zobowiàzania z tytu∏u wp∏at na jednostki uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u podatku od osób fizycznych
Zobowiàzania wobec TFI
Rezerwa na wydatki
Pozosta∏e zobowiàzania
ZOBOWIÑZANIA RAZEM

0,00
374 119,56
0,00
0,00
344,76
152,53
2,30
374 619,15

1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Pozycja bilansowa
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Nale˝noÊci
Zobowiàzania

CHF

PLN

375 536,54
139 100,54
374 123,17
374 119,56

11 139,77
–
1,01
499,59

NOTA NR 4 – ÂRODKI PIENI¢˚NE I ICH EKWIWALENTY
Wszystkie pozosta∏e pozycje bilansu by∏y denominowane w PLN.
1. Struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych na dzieƒ bilansowy
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych
przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
NAZWA BANKU Rodzaj rachunku

PLN

CHF

–
11 139,77

–
375 536,54

2. Dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
przedstawia∏y si´ nast´pujàco (w tys. z∏otych):
Sk∏adnik lokat

BH w Warszawie S.A.

rachunki bie˝àce
rachunki lokat

Akcje

Dodatnie ró˝nice zrealizowane

Dodatnie ró˝nice niezrealizowane

–

778,34

2. Âredni w okresie sprawozdawczym poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu
W okresie od 04 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., Êredni poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu wyniós∏
146 188,37 z∏otych.

3. Ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie wykaza∏ ujemnych ró˝nic kursowych w odniesieniu do sk∏adników lokat.

3. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych w podziale na ich rodzaje
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych.

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odr´bnie dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotowa∏ zrealizowanego zysku(straty) ze
zbycia lokat.

NOTA NR 5 – RYZYKA

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

1. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem stopy procentowej uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa lub wysokoÊç przep∏ywów zwiàzanych z danym aktywem lub zobowiàzaniem uzale˝niona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery d∏u˝ne
o sta∏ym oprocentowaniu sà bardziej nara˝one na ryzyko spadku wartoÊci godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych ni˝ papiery o zmiennym oprocentowaniu.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ aktywów oraz nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ obcià˝onych ryzykiem wartoÊci godziwej wynikajàcym ze stopy procentowej ani ryzykiem
przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wynikajàcym ze stopy procentowej.

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odr´bnie
dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)

2. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewype∏nienia przez emitenta Êwiadczenia wynikajàcego z wyemitowanych papierów wartoÊciowych lub niewywiàzania si´ kontrahenta
z zawartych transakcji terminowych majàcych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu. W przypadku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez skarb paƒstwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitujàcego dany papier.
Maksymalny poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym
wyra˝ony jest przez wartoÊç bilansowà sk∏adników lokat oraz transakcji, z którymi zwiàzane
jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu od niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obcià˝one sà jedynie pozycj´ o dodatnim saldzie rozliczeƒ.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ sk∏adników lokat obcià˝onych ryzykiem kredytowym. Brak istniejàcych przypadków znaczàcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.

3. Wyp∏acone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wyp∏aca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapita∏owych. Dochody te mogà byç realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.

3. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem walutowym uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa uzale˝niona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ aktywa denominowane we frankach
szwajcarskich (CHF) na kwot´ 888 760,25 z∏otych co stanowi∏o 98,76% aktywów Subfunduszu, w tym tytu∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà na kwot´ 139 100,54 z∏otych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ zobowiàzania obcià˝one ryzykiem walutowym na kwot´ 374 119,56 z∏otych co stanowi∏o 99,87% zobowiàzaƒ Subfunduszu.
NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. nie by∏y zawarte przez Subfundusz ˝adne transakcje dotyczàce instrumentów pochodnych.
NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
”Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat”
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM

0,00
1 076,69
1 076,69

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wed∏ug rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczajàcych wysokoÊç wynagrodzenia Towarzystwa za zarzàdzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W ksi´gach Subfunduszu jako koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodr´bnieniem cz´Êci zmiennej, uzale˝nionej od wyników Funduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wyp∏acane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest uzale˝nione od wyników Subfunduszu.
NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego

2005
2004
2003

525 281,88
–
–

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy
ostatnie lata obrotowe
Rok

2. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
3. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

04.11-31.12.2005

WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
[PLN]

2005
2004
2003

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH CHF
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

1 006,56
–
–

[CHF]
406,07
–
–
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o znaczàcych zdarzeniach dotyczàcych lat ubieg∏ych, uj´tych w sprawozdaniu
finansowym za bie˝àcy okres sprawozdawczy
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
2. Informacje o znaczàcych zdarzeniach, jakie nastàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystàpi∏y znaczàce zdarzenia, nieuwzgl´dnione w sprawozdaniu
finansowym.
3. Zestawienie oraz objaÊnienie ró˝nic pomi´dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporzàdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
4. Dokonane korekty b∏´dów podstawowych, ich przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wywo∏anych
tym skutków finansowych na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ korekt b∏´dów podstawowych, majàcych wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu, w zwiàzku z czym nie zaistnia∏a koniecznoÊç informowania uczestników
o zmianie wartoÊci jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystàpi∏y przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a tak˝e zawieszenia
w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa.
5. Kontynuacja dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporzàdzone zosta∏o przy za∏o˝eniu
kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Subfundusz. W przekonaniu Zarzàdu PKO/CREDIT
SUISSE TFI S.A. nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuacji dzia∏alnoÊci
Subfunduszu.
6. Inne informacje ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mog∏yby w istotny sposób
wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które
mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego
wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy
Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sum´ 525.281,88 z∏;
(b) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. wykazujàcy zysk z operacji w kwocie 1.748,27 z∏;
(c) zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 525.281,88 z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(e) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych;
(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy przeglàd:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 27 lutego 2006 r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW D¸U˚NYCH CHF
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE MA¸YCH SPÓ¸EK JAPO¡SKICH JPY
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w z∏otych)

ZESTAWIENIE LOKAT
na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)

04.11-31.12.2005
1) TABELA G¸ÓWNA
I. PRZYCHODY Z LOKAT
Dywidendy i inne udzia∏y w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo ró˝nic kursowych
Pozosta∏e

Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
Sk∏adniki lokat

WartoÊç
ceny nabycia

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Instrumenty pochodne
Udzia∏y w spó∏kach z o.o.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
majàce siedzib´ za granicà
136 890,13
WierzytelnoÊci
Weksle
Depozyty
Waluty
NieruchomoÊci
Statki morskie
Inne
Razem
136 890,13

WartoÊç
wyceny na
dzieƒ bilansowy

Udzia∏
w aktywach
ogó∏em (%)

140 134,63
140 134,63

2 197,88

86,99%
86,99%

2) TABELE UZUPE¸NIAJÑCE

0,00
884,43
858,06
455,39

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

3 332,24

Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo ró˝nic kursowych
Op∏aty zwiàzane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
Pozosta∏e

534,75
0,00
2 642,66
152,53
2,30

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

0,00

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

3 332,24

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-1 134,36

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

3 244,50

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
– z tytu∏u ró˝nic kursowych

0,00
0,00
3 244,50
1 232,62

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadajcy na jednostk´ uczestnictwa (w z∏otych)

2 110,14
14,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w z∏otych)

Tytu∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà

04.11-31.12.2005
I. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO:

CS EF (Lux) Small Cap Japan B

Razem
1. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Kraj siedziby emitenta
Liczba
WartoÊç wg ceny nabycia
WartoÊç wyceny na dzieƒ bilansowy
Udzia∏ w aktywach ogó∏em (%)

nienotowane na aktywnym rynku
nie dotyczy
Credit Suisse Equity Fund
(Lux) Small Cap Japan B
Luksemburg
36
136 890,13
140 134,63
86,99%

36
136 890,13
140 134,63
86,99%

BILANS
sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(w z∏otych)
31.12.2005
I. AKTYWA
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Nale˝noÊci
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
– d∏u˝ne papiery wartoÊciowe
Pozosta∏e aktywa
II. ZOBOWIÑZANIA

0,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

2 110,14
-1 134,36
0,00
3 244,50

3. Zmiana w aktywach netto z tytu∏u wyniku z operacji

2 110,14

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)
Z przychodów z lokat netto
Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
Z przychodów ze zbycia lokat

0,00
0,00
0,00
0,00

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zmiana kapita∏u wp∏aconego (powi´kszenie kapita∏u
z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa)
Zmiana kapita∏u wyp∏aconego (zmniejszenie kapita∏u
z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa)

152 030,55
152 030,55

6. ¸àczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

154 140,69

7. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

154 140,69

8. Ârednia wartoÊç aktywów netto w okresie sprawozdawczym

150 665,88

0,00

161 084,54
18 948,35
2 001,56
0,00
0,00
140 134,63
0,00
0,00
6 943,85

III. AKTYWA NETTO (I-II)

154 140,69

IV. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU

152 030,55

Kapita∏ wp∏acony
Kapita∏ wyp∏acony (wielkoÊç ujemna)

152 030,55
0,00

V. DOCHODY ZATRZYMANE

-1 134,36

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-1 134,36
0,00

VI. WZROST (SPADEK) WARTOÂCI LOKAT
W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA

3 244,50

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

152,003
0,000
152,003

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajàco
od poczàtku dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

152,003
0,000
152,003

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

VII. KAPITA¸ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY
WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)
Liczba jednostek uczestnictwa
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w PLN
WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa w JPY

-

III. ZMIANA WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTK¢ UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
wyra˝ona w JPY

-

154 140,69
152,003
1 014,06
36 490,10

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec bie˝àcego okresu
sprawozdawczego
wyra˝ona w PLN
1 014,06
wyra˝ona w JPY
36 490,10
3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto
na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onà w PLN
w okresie sprawozdawczym (w skali roku) *
4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´
uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE MA¸YCH SPÓ¸EK JAPO¡SKICH JPY
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

9,00%

995,05 (29.12.05)
str. 19

5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´
uczestnictwa wyra˝onà w PLN w okresie
sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

1 014,12 (30.12.05)

6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wed∏ug ostatniej
wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyra˝ona w PLN
1 014,12 (30.12.05)
wyra˝ona w JPY
36 492,26 (30.12.05)
IV. PROCENTOWY UDZIA¸ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ÂREDNIEJ WARTOÂCI
AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udzia∏ wynagrodzenia dla towarzystwa
2. Procentowy udzia∏ op∏at dla depozytariusza
3. Procentowy udzia∏ op∏at zwiàzanych z prowadzeniem
rejestru aktywów Subfunduszu
4. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie rachunkowoÊci
5. Procentowy udzia∏ op∏at za us∏ugi w zakresie zarzàdzania
aktywami Subfunduszu

1,77%
0,00%
0,65%
0,00%
0,00%

* Do wyliczenia zmiany procentowej w roku 2005 zosta∏a przyj´ta wartoÊç jednostki uczestnictwa wyra˝ona w PLN na
31.12.2005 oraz wartoÊç nominalna, czyli 1000 z∏.

NOTY OBJAÂNIAJÑCE
NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOÂCI SUBSUBFUNDUSZU
1. Opis przyj´tych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym rachunkowoÊç Subfunduszu prowadzona by∏a zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r.
– tekst jednolity, z póêniejszymi zmianami) oraz z rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z póêniejszymi zmianami).
Ksi´gi rachunkowe prowadzone by∏y odr´bnie dla ka˝dego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
a) Zestawienia lokat, obejmujàcego si´ z tabeli g∏ównej oraz tabel uzupe∏niajàcych, zawierajàcych szczegó∏owe dane o poszczególnych sk∏adnikach lokat Subfunduszu,
b) Bilansu, prezentujàcego sk∏adniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapita∏y oraz zakumulowany wynik finansowy,
c) Rachunku wyniku z operacji, prezentujàcego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i niezrealizowane zyski bàdê straty Subfunduszu,
d) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierajàcego mi´dzy innymi dodatkowe informacje o zmianach iloÊciowych i wartoÊciowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek
uczestnictwa,
e) Not objaÊniajàcych, zawierajàcych dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz sk∏adnikach aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
f) Informacji dodatkowej, zawierajàcej uzupe∏niajàce informacje, które mog∏yby mieç wp∏yw
na ocen´ sprawozdania jednostkowego Subfunduszu.
Z uwagi na istotnoÊç danych, informacje zawarte w jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy oraz w po∏àczonym sprawozdaniu finansowym PKO/CREDIT SUISSE
Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi
subfunduszami, wykazane zosta∏y w z∏otych.
Roczne sprawozdania jednostkowe wraz z po∏àczonym sprawozdaniem finansowym, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318
z póêniejszymi zmianami), podlegajà badaniu przeprowadzanemu przez bieg∏ego rewidenta
i sà publikowane w Monitorze Polskim B oraz na stronie internetowej www.pko-cs.pl wraz
z opiniami bieg∏ego z badania sprawozdania jednostkowego Subfunduszu oraz po∏àczonego
sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
1.2. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych Subfunduszu
a) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych w okresie,
którego dotyczy∏y.
b) Nabycie albo zbycie sk∏adników lokat przez Subfundusz ujmowane by∏o w ksi´gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte do godziny okreÊlonej w Statucie PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio
jako moment wyceny, ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu w danym
dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zosta∏y zawarte po godzinie okreÊlonej
w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu powy˝ej,
Subfundusz nie uzyska∏ wiarygodnego dokumentu potwierdzajàcego zawarcie umowy,
umowy te uwzgl´dniane by∏y w najbli˝szym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytu∏ów uczestnictwa emitowanych
przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà lub jednostek
uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje si´
dzieƒ, w którym – zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – nast´puje przydzia∏ lub odkupienie jednostek lub tytu∏ów uczestnictwa.
c) Nabyte sk∏adniki lokat ujmowane by∏y w ksi´gach rachunkowych wed∏ug ceny nabycia
uwzgl´dniajàcej koszty zwiàzane z ich nabyciem, w szczególnoÊci prowizje maklerskie.
Sk∏adnikom lokat nabytym nieodp∏atnie zosta∏a przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Sk∏adnikom lokat otrzymanym w zamian za inne sk∏adniki zosta∏a przypisana cena nabycia
wynikajàca z ceny nabycia sk∏adników lokat wymienionych i ewentualnych dop∏at lub
otrzymanych przychodów pieni´˝nych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiàg zmiany kapita∏u wp∏aconego bàdê kapita∏u wyp∏aconego
by∏ dzieƒ, w którym agent transferowy dokona∏ uj´cia zbycia i odkupienia jednostek
uczestnictwa w odpowiednim rejestrze.
f) Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana by∏a metodà HIFO (najdro˝sze sprzedaje si´ jako
pierwsze), polegajàcà na przypisaniu sprzedanym sk∏adnikom najwy˝szej ceny nabycia,
a w przypadku sk∏adników wycenianych w wysokoÊci skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy˝szej bie˝àcej wartoÊci ksi´gowej.
g) W celu obliczenia wysokoÊci podatku dochodowego od osób fizycznych, którego p∏atnikiem jest PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – sfio, przyj´ta zosta∏a metoda FIFO, co oznacza, ˝e Subfundusz w pierwszej kolejnoÊci dokonywa∏ odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczàce Subfunduszu ujmowane by∏y w walucie, w której zosta∏y wyra˝one,
a tak˝e w walucie polskiej po przeliczeniu wed∏ug Êredniego kursu wyliczonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na dzieƒ uj´cia tych operacji w ksi´gach rachunkowych Subfunduszu.
i) Naliczone przychody Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: przychody odsetkowe oraz
dodatnie saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàzku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
j) Przychody odsetkowe od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych, wycenianych w wartoÊci godziwej, naliczane by∏y zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartoÊciowych
przez emitenta.
k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmujà w szczególnoÊci: wynagrodzenie Towarzystwa
za zarzàdzanie, koszty odsetkowe oraz ujemne saldo ró˝nic kursowych powsta∏e w zwiàz-

ku z wycenà Êrodków pieni´˝nych, nale˝noÊci oraz zobowiàzaƒ w walutach obcych.
W ksi´gach Subfunduszu codziennie tworzona by∏a rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz na inne koszty, które zgodnie ze Statutem sà pokrywane przez
Subfundusz. P∏atnoÊci z tytu∏u kosztów operacyjnych zmniejsza∏y uprzednio utworzonà rezerw´. WysokoÊç tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarzàdzanie
nie przekroczy∏a w skali roku poziomu statutowego limitu.
l) Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem Subfunduszu obcià˝ajà wy∏àcznie aktywa Subfunduszu. Zobowiàzania zwiàzane z funkcjonowaniem ca∏ego Funduszu obcià˝ajà aktywa
Subfunduszu proporcjonalnie do udzia∏u wartoÊci aktywów netto Subfunduszu w wartoÊci
aktywów netto Funduszu.
1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzgl´dnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
sk∏adników lokat oraz zobowiàzaƒ Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji
Ustalanie wartoÊci aktywów netto oraz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa
a) W ka˝dym dniu wyceny wyceniane by∏y aktywa Subfunduszu oraz ustalane w z∏otych polskich:
i) wartoÊç aktywów netto Subfunduszu,
ii) wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu.
b) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu ustalana by∏a poprzez pomniejszenie wartoÊci aktywów Subfunduszu o zobowiàzania, zwiàzane wy∏àcznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o cz´Êç zobowiàzaƒ przypadajàcych na dany Subfundusz, które zwiàzane by∏y z funkcjonowaniem Funduszu, w proporcji uzale˝nionej od udzia∏u wartoÊci aktywów
netto Subfunduszu w wartoÊci aktywów netto Funduszu.
c) WartoÊç aktywów netto Subfunduszu na jednostk´ uczestnictwa obliczana by∏a poprzez podzielenie wartoÊci aktywów netto Subfunduszu przez liczb´ jednostek uczestnictwa ustalonà
na podstawie rejestru uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby okreÊlania wartoÊci aktywów
netto na jednostk´ uczestnictwa w dniu wyceny nie by∏y uwzgl´dniane zmiany w kapitale
wp∏aconym oraz kapitale wyp∏aconym uj´te w rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w ka˝dym dniu wyceny publikowana by∏a wartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa Subfunduszu wyra˝ona w jenach japoƒskich. WartoÊç
ta wynika z przeliczenia wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa wyra˝onej w z∏otych wed∏ug Êredniego kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.
Metody wyceny aktywów netto SubFunduszu – zasady ogólne
a) W ka˝dym dniu wyceny Subfundusz wycenia∏ aktywa i ustala∏ zobowiàzania. Jako moment
wyceny Fundusz przyjà∏ godzin´ 12.00 w po∏udnie czasu polskiego, o której pobierane
by∏y ostatnio dost´pne kursy, pozwalajàce na oszacowanie wartoÊci godziwej posiadanych przez Subfundusz sk∏adników lokat w danym dniu wyceny.
b) Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej.
c) Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y wed∏ug wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej, za wyjàtkiem d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowanà wartoÊç godziwà Subfundusz uznawa∏ wartoÊç wyznaczonà
poprzez:
i) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´
Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi, o ile mo˝liwe by∏o rzetelne oszacowanie przez t´ jednostk´ przep∏ywów pieni´˝nych zwiàzanych z tym sk∏adnikiem,
ii) zastosowanie w∏aÊciwego modelu wyceny sk∏adnika lokat, o ile wprowadzone do tego
modelu dane wejÊciowe pochodzi∏y z aktywnego rynku,
iii) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat za pomocà powszechnie uznanych metod estymacji,
iv) oszacowanie wartoÊci sk∏adnika lokat, dla którego istnia∏ aktywny rynek, na podstawie
publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie sk∏adnika,
w szczególnoÊci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
e) Aktywa oraz zobowiàzania denominowane w walutach obcych by∏y wyceniane lub ustalane w walucie, w której by∏y notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, braku notowaƒ
na aktywnym rynku, w walucie, w której by∏y denominowane. Aktywa te oraz zobowiàzania wykazywane by∏y w polskich z∏otych, po przeliczeniu wed∏ug ostatniego dost´pnego
Êredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Metody wyceny sk∏adników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po
jakim w danym dniu wyceny zawarto transakcj´ na aktywnym rynku. Je˝eli wolumen obrotu
na danym papierze udzia∏owym by∏ znaczàco niski, albo na danym sk∏adniku lokat nie zosta∏a zawarta ˝adna transakcja, wówczas Fundusz wycenia∏ dany sk∏adnik lokat w oparciu
o ostatni dost´pny w momencie dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku,
skorygowany w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartoÊci godziwej. Korygowania takiego Fundusz dokonywa∏ w oparciu model bazujàcy na cenach szacowanych przez wyspecjalizowanà, niezale˝nà jednostk´ Êwiadczàcà tego rodzaju us∏ugi,
w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku mo˝liwoÊci zastosowania powy˝szego modelu, wartoÊç godziwa szacowana by∏a
na podstawie publicznie og∏oszonej na aktywnym rynku ceny nieró˝niàcego si´ istotnie d∏u˝nego papieru wartoÊciowego. W przypadku, gdy oba powy˝sze modele wyceny nie mia∏y
zastosowania, wartoÊç godziwa szacowana by∏a w oparciu o model zdyskontowanych przep∏ywów pieni´˝nych. W przypadku, gdy dzieƒ wyceny nie by∏ dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, d∏u˝ne papiery wartoÊciowe wyceniane by∏y wed∏ug ostatniego dost´pnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamkni´cia, ustalonego na aktywnym
rynku, a w przypadku braku kursu zamkni´cia, innej, ustalonej przez rynek wartoÊci stanowiàcej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie wiarygodnie
oszacowanej wartoÊci godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powy˝ej.
b) W przypadku, gdy dany sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartoÊç
godziwà przyjmowany by∏ kurs ustalany na rynku g∏ównym. Wybór rynku g∏ównego dokonywany by∏ niezw∏ocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezb´dnej do oceny wszystkich
rynków, na których dany sk∏adnik lokat by∏ notowany, na koniec ka˝dego miesiàca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na danym sk∏adniku lokat. Za rynek g∏ówny dla danego sk∏adnika lokat uznawany by∏ rynek, na którym wolumen obrotów w miesiàcu poprzednim by∏ najwy˝szy. W przypadku, gdy sk∏adnik lokat by∏ notowany na kilku aktywnych rynkach i nie znajdowa∏ si´ w ksi´gach Subfundusz, do momentu ustalenia rynku g∏ównego dla
danego miesiàca kalendarzowego wg zasad opisanych powy˝ej, za rynek g∏ówny uznawany by∏ rynek, na którym dany sk∏adnik lokat zosta∏ nabyty, z zastrze˝eniem, ˝e dla sk∏adników
lokat notowanych na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. i MTS Ceto
S.A. rynkiem tym by∏a Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A.
Metody wyceny sk∏adników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – sk∏adniki lokat wyceniane w skorygowanej cenie nabycia
a) D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Je˝eli papiery te by∏y dotychczas wyceniane przez Subfundusz w wartoÊci godziwej, za nowo ustalonà cen´ nabycia, na dzieƒ przeszacowania, Subfundusz przyjmowa∏ t´ wartoÊç.
b) Bony skarbowe wyceniane by∏y w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartoÊciowe nabyte przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu wyceniane
by∏y od dnia zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Zobowiàzania z tytu∏u zbycia papierów wartoÊciowych, przy zobowiàzaniu si´ Subfundusz
do odkupu, wyceniane by∏y od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y, stosujàc efektywna
stop´ procentowà.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytu∏y uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà wyceniane by∏y wed∏ug
ostatniej og∏oszonej przez dany fundusz wartoÊci aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa, z uwzgl´dnieniem istotnych zmian wartoÊci godziwej.
f) Odsetki od depozytów naliczane by∏y przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoÊci
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ zmian metod ujmowania operacji w ksi´gach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporzàdzania sprawozdania finansowego.
NOTA NR 2 – NALE˚NOÂCI
Struktura pozycji bilansu „Nale˝noÊci”

31.12.2005

Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych lokat
Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych jednostek uczestnictwa
Nale˝noÊci z tytu∏u dywidend
Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek
Pozosta∏e nale˝noÊci
NALE˚NOÂCI RAZEM

0,00
2 000,00
0,00
1,56
0,00
2 001,56

NOTA NR 8 – KREDYTY I PO˚YCZKI
1. Informacje o zaciàgni´tych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i po˝yczkach
pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y zaciàgni´te i wykorzystane przez Subfundusz kredyty i po˝yczki pieni´˝ne w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich wykorzystania, wi´cej ni˝ 1%
wartoÊci aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz po˝yczkach pieni´˝nych w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym nie zosta∏y udzielone przez Subfundusz po˝yczki pieni´˝ne
w kwocie stanowiàcej, na dzieƒ ich udzielenia, wi´cej ni˝ 1% wartoÊci aktywów Subfunduszu.
NOTA NR 9 – WALUTY I RÓ˚NICE KURSOWE

NOTA NR 3 – ZOBOWIÑZANIA
Struktura pozycji bilansu „Zobowiàzania”

31.12.2005

Zobowiàzania z tytu∏u nabytych lokat
Zobowiàzania z tytu∏u wp∏at na jednostki uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiàzania z tytu∏u podatku od osób fizycznych
Zobowiàzania wobec TFI
Rezerwa na wydatki
Pozosta∏e zobowiàzania
ZOBOWIÑZANIA RAZEM

0,00
6 500,00
0,00
0,00
289,02
152,53
2,30
6 943,85

1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
Pozycja bilansowa
Ârodki pieni´˝ne i ich ekwiwalenty
Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku

JPY

PLN

1 325,27
140 134,63

17 623,08
–

Wszystkie pozosta∏e pozycje bilansu by∏y denominowane w PLN.
2. Dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. dodatnie ró˝nice kursowe w przekroju lokat Funduszu przedstawia∏y si´ nast´pujàco (w tys. z∏otych):

NOTA NR 4 – ÂRODKI PIENI¢˚NE I ICH EKWIWALENTY
Sk∏adnik lokat
1. Struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych na dzieƒ bilansowy
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. struktura Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych
przedstawia∏a si´ nast´pujàco (w z∏otych):
NAZWA BANKU

Rodzaj rachunku

PLN

JPY

BH w Warszawie S.A.

rachunki bie˝àce
rachunki lokat

–
17 623,08

1 325,27
–

Dodatnie ró˝nice zrealizowane

Dodatnie ró˝nice niezrealizowane

0,00

1 232,62

Akcje

3. Ujemne ró˝nice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie wykaza∏ ujemnych ró˝nic kursowych w odniesieniu do sk∏adników lokat.
NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

2. Âredni w okresie sprawozdawczym poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu
W okresie od 04 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., Êredni poziom Êrodków pieni´˝nych utrzymywanych w celu zaspokojenia bie˝àcych zobowiàzaƒ Subfunduszu wyniós∏ 146 144,76 z∏otych.
3. Ekwiwalenty Êrodków pieni´˝nych w podziale na ich rodzaje
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych.

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odr´bnie dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotowa∏ zrealizowanego zysku(straty) ze
zbycia lokat.
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odr´bnie
dla ka˝dej z kategorii aktywów, wed∏ug podzia∏u przyj´tego w bilansie Subfunduszu (w z∏otych)

NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej,
w podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem stopy procentowej uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa lub wysokoÊç przep∏ywów zwiàzanych z danym aktywem lub zobowiàzaniem uzale˝niona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery d∏u˝ne
o sta∏ym oprocentowaniu sà bardziej nara˝one na ryzyko spadku wartoÊci godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych ni˝ papiery o zmiennym oprocentowaniu.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ aktywów oraz nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ obcià˝onych ryzykiem wartoÊci godziwej wynikajàcym ze stopy procentowej ani ryzykiem
przep∏ywów Êrodków pieni´˝nych wynikajàcym ze stopy procentowej.
2. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewype∏nienia przez emitenta Êwiadczenia wynikajàcego z wyemitowanych papierów wartoÊciowych lub niewywiàzania si´ kontrahenta
z zawartych transakcji terminowych majàcych za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu. W przypadku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych wyemitowanych przez skarb paƒstwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitujàcego dany papier.
Maksymalny poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem kredytowym
wyra˝ony jest przez wartoÊç bilansowà sk∏adników lokat oraz transakcji, z którymi zwiàzane
jest ryzyko kredytowe, przy czym w odniesieniu od niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obcià˝one sà jedynie pozycj´ o dodatnim saldzie rozliczeƒ.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie posiada∏ sk∏adników lokat obcià˝onych ryzykiem kredytowym. Brak istniejàcych przypadków znaczàcej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
3. Poziom obcià˝enia aktywów i zobowiàzaƒ Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiàzania obcià˝one ryzykiem walutowym uznaje si´ aktywa lub zobowiàzania, których wartoÊç godziwa uzale˝niona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz posiada∏ aktywa denominowane w jenach japoƒskich (JPY) na kwot´ 141 459,90 z∏otych co stanowi∏o 87,82% aktywów Subfunduszu,
w tym tytu∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib´ za granicà na kwot´ 140 134,63 z∏otych.
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. Subfundusz nie zaciàga∏ zobowiàzaƒ obcià˝onych ryzykiem
walutowym.

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji „Wzrost
(spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat”

04.11-31.12.2005

Sk∏adniki lokat notowane na aktywnym rynku
Sk∏adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM

0,00
3 244,50
3 244,50

3. Wyp∏acone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wyp∏aca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapita∏owych. Dochody te mogà byç realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.
NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale wed∏ug rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczajàcych wysokoÊç wynagrodzenia Towarzystwa za zarzàdzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W ksi´gach Subfunduszu jako koszt ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarzàdzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodr´bnieniem cz´Êci zmiennej, uzale˝nionej od wyników Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wyp∏acane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest uzale˝nione od wyników Subfunduszu.
NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

WartoÊç aktywów netto na koniec roku obrotowego

2005
2004
2003

154 140,69
–
–

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. nie by∏y zawarte przez Fundusz ˝adne transakcje dotyczàce instrumentów pochodnych.

2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy
ostatnie lata obrotowe
Rok

WartoÊç aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ drugiej strony do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiàzaniu si´ Subfunduszu do odkupu
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.

2005
2004
2003

[PLN]

[JPY]

1 014,06
–
–

36 490,10
–
–

3. Nale˝noÊci z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych od Subfunduszu w trybie przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
4. Zobowiàzania z tytu∏u papierów wartoÊciowych po˝yczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych
Na dzieƒ 31grudnia 2005 r. Subfundusz nie by∏ stronà takich transakcji.
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INFORMACJA DODATKOWA
1. Informacje o znaczàcych zdarzeniach dotyczàcych lat ubieg∏ych, uj´tych w sprawozdaniu
finansowym za bie˝àcy okres sprawozdawczy
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
2. Informacje o znaczàcych zdarzeniach, jakie nastàpi∏y po dniu bilansowym, a nieuwzgl´dnionych w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym nie wystàpi∏y znaczàce zdarzenia, nieuwzgl´dnione w sprawozdaniu
finansowym.
3. Zestawienie oraz objaÊnienie ró˝nic pomi´dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporzàdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym Subfunduszu.
4. Dokonane korekty b∏´dów podstawowych, ich przyczyny, tytu∏y oraz wp∏yw wywo∏anych
tym skutków finansowych na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywa∏ korekt b∏´dów podstawowych, majàcych wp∏yw na sytuacj´ majàtkowà i finansowà, p∏ynnoÊç oraz wynik z operacji i rentownoÊç Subfunduszu, w zwiàzku z czym nie zaistnia∏a koniecznoÊç informowania uczestników
o zmianie wartoÊci jednostki uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystàpi∏y przypadki zawieszania zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, a tak˝e zawieszenia
w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostk´ uczestnictwa.
5. Kontynuacja dzia∏alnoÊci Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporzàdzone zosta∏o przy za∏o˝eniu
kontynuowania dzia∏alnoÊci przez Subfundusz. W przekonaniu Zarzàdu PKO/CREDIT
SUISSE TFI S.A. nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie kontynuacji dzia∏alnoÊci
Subfunduszu.

Warszawa, 27 lutego 2006 r.
OÊwiadczenie Depozytariusza
Dzia∏ajàc stosownie do dyspozycji $37 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
8 paêdziernika 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 231, poz. 2318), Bank Handlowy w Warszawie SA jako depozytariusz dla PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami:
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP
– PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD
(zwanego dalej „Funduszem”), zarzàdzanego przez PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. oÊwiadcza, ˝e dane dotyczàce stanów aktywów Funduszu,
w tym w szczególnoÊci aktywów zapisanych na rachunkach pieni´˝nych i rachunkach papierów
wartoÊciowych oraz po˝ytków z tych aktywów przedstawione w sprawozdaniu finansowym
Funduszu za okres od 04 listopada 2005 do 31 grudnia 2005, sà zgodne ze stanem faktycznym.
Za Bank Handlowy w Warszawie
Tomasz Jurczak

Maciej Pisarkiewicz

Dyrektor Biura
Us∏ug Powierniczych
Pe∏nomocnik
SBK C 2478

Naczelnik Wydzia∏u Rozliczeƒ
Papierów WartoÊciowych i Wyceny
Pe∏nomocnik
SBK 9343

6. Inne informacje ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mog∏yby w istotny sposób
wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji ni˝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które
mog∏yby w istotny sposób wp∏ynàç na ocen´ sytuacji majàtkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
Warszawa, dnia 27 lutego 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy
Pu∏awskiej 15, obejmujàcego:
(a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 r., który w pozycji aktywów netto wykazuje sum´ 154.140,69 z∏;
(b) rachunek wyniku z operacji za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. wykazujàcy zysk z operacji w kwocie 2.110,14 z∏;
(c) zestawienie zmian w aktywach netto za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 154.140,69 z∏;
(d) zestawienie lokat na dzieƒ 31 grudnia 2005 r.
(e) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzàd PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Naszym zadaniem by∏o wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa”
– tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç,
˝e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝
ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych
i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy inwestycyjnych;
(b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa oraz statutem;
(c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy przeglàd:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 27 lutego 2006 r.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SUBFUNDUSZU PKO/CREDIT SUISSE MA¸YCH SPÓ¸EK JAPO¡SKICH JPY
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
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UZUPE¸NIENIE DO PO¸ÑCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PKO/CREDIT SUISSE ÂWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY
– SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI
Uzupe∏nienie do po∏àczonego sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy
Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r. sporzàdzonego 27 lutego 2006 r.
i zatwierdzonego 22 marca 2006r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uzupe∏nienie do jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT
SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
sporzàdzonego 27 lutego 2006 r. i zatwierdzonego 22 marca 2006r. przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Po∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(w z∏otych)

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(w z∏otych)

04.11.2005 – 31.12.2005
A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I-II)

-2 263 542,22

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u zbycia sk∏adników lokat
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

04.11.2005 – 31.12.2005
A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I-II)

-1 008 416,91

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u zbycia sk∏adników lokat
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u nabycia sk∏adników lokat
3) Z tytu∏u wyp∏aconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytu∏u op∏at zwiàzanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozosta∏e

2 263 542,22
0,00
2 255 976,77
7 050,77
494,38
20,30

II. Wydatki
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u nabycia sk∏adników lokat
3) Z tytu∏u wyp∏aconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytu∏u op∏at zwiàzanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozosta∏e

1 008 416,91
0,00
1 005 031,11
3 127,62
248,03
10,15

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)

4 930 830,57

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)

2 032 961,22

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozosta∏e

4 931 085,17
4 894 480,03
36 604,73
0,41

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozosta∏e

2 033 215,82
2 023 139,54
10 076,28
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytu∏u podatku od zysków kapita∏owych osób fizycznych
3) Pozosta∏e

254,60
0,00
0,00
254,60

C. Skutki zmian kursów wymiany Êrodków pieni´˝nych
i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych

-96 962,07

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+/-B)

2 667 288,35

II. Wydatki
1) Z tytu∏u odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytu∏u podatku od zysków kapita∏owych osób fizycznych
3) Pozosta∏e

254,60
0,00
0,00
254,60

C. Skutki zmian kursów wymiany Êrodków pieni´˝nych
i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych

-25 582,54

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+/-B)

1 024 544,31

E. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na poczàtek okresu sprawozdawczego

0,00

E. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na poczàtek okresu sprawozdawczego

0,00

F. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

2 570 326,28

F. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

998 961,77

Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r.

Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç po∏àczonego sprawozdania finansowego
PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty z wydzielonymi subfunduszami za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO za okres obrotowy od
4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego po∏àczonego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych
PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibà
w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15, sporzàdzonego za okres od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r., który wykazuje zwi´kszenie stanu Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 2.570.326,28 z∏.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami rachunku przep∏ywów pieni´˝nych odpowiedzialny jest Zarzàd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa – Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty
i informacje wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych zosta∏ sporzàdzony, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝enia, zwracamy uwag´, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie prezentuje oraz nie zosta∏ sporzàdzony w celu prezentacji prawid∏owego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu ani jego wyniku finansowego, zgodnie z powo∏anà wy˝ej Ustawà oraz przepisami rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15,
sporzàdzonego za okres od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 998.961,77 z∏.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami rachunku przep∏ywów pieni´˝nych odpowiedzialny jest Zarzàd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa” – Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty
i informacje wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych zosta∏ sporzàdzony, we wszystkich
istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika
2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝enia, zwracamy uwag´, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie prezentuje oraz nie zosta∏ sporzàdzony w celu prezentacji prawid∏owego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu ani jego wyniku finansowego, zgodnie z powo∏anà wy˝ej Ustawà oraz przepisami
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy badanie:
Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy badanie:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 9 czerwca 2006 r.
Warszawa, 9 czerwca 2006 r.
PO¸ÑCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ÂWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY – SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
z wydzielonymi Subfunduszami za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
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Uzupe∏nienie do jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT
SUISSE Papierów D∏u˝nych USD za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
sporzàdzonego 27 lutego 2006 r. i zatwierdzonego 22 marca 2006r. przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uzupe∏nienie do jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT
SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
sporzàdzonego 27 lutego 2006 r. i zatwierdzonego 22 marca 2006r. przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(w z∏otych)

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(w z∏otych)
04.11.2005 – 31.12.2005

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I-II)

-851 565,89

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u zbycia sk∏adników lokat
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u nabycia sk∏adników lokat
3) Z tytu∏u wyp∏aconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytu∏u op∏at zwiàzanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozosta∏e

851 565,89
0,00
848 183,43
3 125,96
246,35
10,15

04.11.2005 – 31.12.2005
A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I-II)

-126 103,02

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u zbycia sk∏adników lokat
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u nabycia sk∏adników lokat
3) Z tytu∏u wyp∏aconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytu∏u op∏at zwiàzanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozosta∏e

126 103,02
0,00
125 837,29
265,73
0,00
0,00

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)

1 831 758,43

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)

384 791,59

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozosta∏e

1 831 758,43
1 808 126,19
23 632,24
0,00

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozosta∏e

384 791,59
383 681,58
1 110,01
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytu∏u podatku od zysków kapita∏owych osób fizycznych
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytu∏u podatku od zysków kapita∏owych osób fizycznych
3) Pozosta∏e

C. Skutki zmian kursów wymiany Êrodków pieni´˝nych
i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych

-73 153,98

C. Skutki zmian kursów wymiany Êrodków pieni´˝nych
i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+/-B)

980 192,54

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+/-B)

E. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na poczàtek okresu sprawozdawczego
F. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

0,00
0,00
0,00
0,00
12,72
258 688,57

0,00

E. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na poczàtek okresu sprawozdawczego

0,00

907 038,56

F. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

258 701,29
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Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD za okres obrotowy od
4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP za okres obrotowy od
4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15,
sporzàdzonego za okres od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 907.038,56 z∏.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami rachunku przep∏ywów pieni´˝nych odpowiedzialny jest Zarzàd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa” – Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e
rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych
kwoty i informacje wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych zosta∏ sporzàdzony, we wszystkich
istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika
2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝enia, zwracamy uwag´, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie prezentuje oraz nie zosta∏ sporzàdzony w celu prezentacji prawid∏owego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu ani jego wyniku finansowego, zgodnie z powo∏anà wy˝ej Ustawà oraz przepisami
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15,
sporzàdzonego za okres od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 258.701,29 z∏.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami rachunku przep∏ywów pieni´˝nych odpowiedzialny jest Zarzàd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa” – Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty
i informacje wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych zosta∏ sporzàdzony, we wszystkich
istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika
2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝enia, zwracamy uwag´, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie prezentuje oraz nie zosta∏ sporzàdzony w celu prezentacji prawid∏owego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu ani jego wyniku finansowego, zgodnie z powo∏anà wy˝ej Ustawà oraz przepisami
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy badanie:

Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy badanie:
Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ
ﬁnansowych pod numerem 144
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Uzupe∏nienie do jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT
SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
sporzàdzonego 27 lutego 2006 r. i zatwierdzonego 22 marca 2006r. przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uzupe∏nienie do jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT
SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia
2005 r. sporzàdzonego 27 lutego 2006 r. i zatwierdzonego 22 marca 2006 r. przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(w z∏otych)

Rachunek przep∏ywów pieni´˝nych
(w z∏otych)
04.11.2005 – 31.12.2005

A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I-II)

-139 067,92

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u zbycia sk∏adników lokat
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

04.11.2005 – 31.12.2005
A. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej (I-II)

-138 388,48

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u zbycia sk∏adników lokat
3) Pozosta∏e

0,00
0,00
0,00
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u nabycia sk∏adników lokat
3) Z tytu∏u wyp∏aconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytu∏u op∏at zwiàzanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozosta∏e

139 067,92
0,00
138 802,19
265,73
0,00
0,00

II. Wydatki
1) Z tytu∏u posiadanych lokat
2) Z tytu∏u nabycia sk∏adników lokat
3) Z tytu∏u wyp∏aconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytu∏u op∏at zwiàzanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozosta∏e

138 388,48
0,00
138 122,75
265,73
0,00
0,00

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)

523 430,52

B. Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci finansowej (I-II)

157 888,81

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozosta∏e

523 430,52
522 527,19
903,33
0,00

I. Wp∏ywy
1) Z tytu∏u zbycia jednostek uczestnictwa
5) Odsetki
6) Pozosta∏e

157 888,81
157 005,53
882,87
0,41

II. Wydatki
1) Z tytu∏u odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytu∏u podatku od zysków kapita∏owych osób fizycznych
3) Pozosta∏e
C. Skutki zmian kursów wymiany Êrodków pieni´˝nych
i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych

0,00
0,00
0,00
0,00
2 313,71

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+/-B)

384 362,60

E. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na poczàtek okresu sprawozdawczego
F. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

II. Wydatki
1) Z tytu∏u odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytu∏u podatku od zysków kapita∏owych osób fizycznych
3) Pozosta∏e
C. Skutki zmian kursów wymiany Êrodków pieni´˝nych
i ekwiwalentów Êrodków pieni´˝nych

0,00
0,00
0,00
0,00
-551,98

D. Zmiana stanu Êrodków pieni´˝nych netto (A+/-B)

19 500,33

0,00

E. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na poczàtek okresu sprawozdawczego

0,00

386 676,31

F. Ârodki pienie˝ne i ekwiwalenty Êrodków pienie˝nych
na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

18 948,35
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Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF za okres obrotowy od
4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç jednostkowego sprawozdania finansowego
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY za okres obrotowy od
4 listopada do 31 grudnia 2005 r.

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15,
sporzàdzonego za okres od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 386.676,31 z∏.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami rachunku przep∏ywów pieni´˝nych odpowiedzialny jest Zarzàd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa” – Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty i informacje wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji.
Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych zosta∏ sporzàdzony, we wszystkich
istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika
2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝enia, zwracamy uwag´, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie prezentuje oraz nie zosta∏ sporzàdzony w celu prezentacji prawid∏owego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu ani jego wyniku finansowego, zgodnie z powo∏anà wy˝ej Ustawà oraz przepisami
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego rachunku przep∏ywów pieni´˝nych Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY (zwanego dalej „Funduszem”), b´dàcego
wydzielonym subfunduszem PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowego Funduszu Walutowego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà w Warszawie przy ulicy Pu∏awskiej 15,
sporzàdzonego za okres od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r., który wykazuje zwi´kszenie stanu
Êrodków pieni´˝nych o kwot´ 18.948,35 z∏.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami rachunku przep∏ywów pieni´˝nych odpowiedzialny jest Zarzàd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Naszym zadaniem by∏o
wyra˝enie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o rachunku przep∏ywów pieni´˝nych.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
(a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci („Ustawa” – Dz.U.
z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami);
(b) norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoÊç, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowa∏o
mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty i informacje wykazane w rachunku przep∏ywów pieni´˝nych. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad rachunkowoÊci stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy
sporzàdzeniu rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji. Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Naszym zdaniem, za∏àczony rachunek przep∏ywów pieni´˝nych zosta∏ sporzàdzony, we wszystkich
istotnych aspektach, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlonymi w powo∏anej wy˝ej Ustawie oraz przepisach rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika
2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.
Nie zg∏aszajàc zastrze˝enia, zwracamy uwag´, ˝e rachunek przep∏ywów pieni´˝nych nie prezentuje oraz nie zosta∏ sporzàdzony w celu prezentacji prawid∏owego i rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Funduszu ani jego wyniku finansowego, zgodnie z powo∏anà wy˝ej Ustawà oraz przepisami
rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 8 paêdziernika 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy inwestycyjnych.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy badanie:
Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287
Warszawa, 9 czerwca 2006 r.

Dzia∏ajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp z o. o. i przeprowadzajàcy badanie:
Spó∏ka wpisana na list´ podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdaƒ
ﬁnansowych pod numerem 144

Andrzej J. Konopacki
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 1750/287

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

Warszawa, 9 czerwca 2006 r.
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Uzupe∏nienie do Not ObjaÊniajàcych jednostkowych sprawozdaƒ finansowych subfunduszy:
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych EURO
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych USD
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych GBP
– PKO/CREDIT SUISSE Papierów D∏u˝nych CHF
– PKO/CREDIT SUISSE Ma∏ych Spó∏ek Japoƒskich JPY
za∏àczonych do sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Âwiatowy Fundusz
Walutowy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
W nocie nr 1 – Polityka RachunkowoÊci ka˝dego z wy˝ej wymienionych Subfunduszy punkt
1.1 Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym dodaje
si´ liter´ g) Rachunku przep∏ywów pieni´˝nych, prezentujàcego przep∏ywy pieni´˝ne
Subfunduszu w poszczególnych segmentach dzia∏alnoÊci.
Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r.
Sylwia Magott

Tomasz Bogutyn

Marcin Jarkiewicz

G∏ówny Ksi´gowy
Funduszy

Prezes Zarzàdu

Wiceprezes Zarzàdu

Niniejsze uzupe∏nienie stanowi integralnà cz´Êç sprawozdania finansowego PKO/CREDIT
SUSISSE Âwiatowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi subfunduszami za okres obrotowy od 4 listopada do 31 grudnia 2005 r.
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