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Warszawa, dnia 24 sierpnia 2007 r.
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2007 r.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi
Subfunduszami, zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Do połączonego
sprawozdania finansowego zostały dołączone jednostkowe sprawozdania finansowe ośmiu Subfunduszy,
wchodzących w skład Funduszu: PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO, PKO/CREDIT SUISSE
Papierów Dłużnych USD, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, PKO/CREDIT SUISSE Papierów
Dłużnych CHF, PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY, PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego
Rynku Akcji, PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji i PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku
Akcji.
W jednostkowych sprawozdaniach finansowych zawarte są szczegółowe informacje o strukturze portfela
inwestycyjnego i zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy. Do każdego jednostkowego
sprawozdania dołączony jest raport z przeglądu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie
banku – depozytariusza.
Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej, Subfundusze wchodzące w skład PKO/CREDIT SUISSE Światowy
Fundusz Walutowy - sfio charakteryzują się zróżnicowanym profilem inwestycyjnym i inwestują większość swoich
aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. W
okresie sprawozdawczym wartość aktywów netto Funduszu zwiększyła się do poziomu 410 milionów zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO
Na koniec okresu sprawozdawczego dłużne papiery wartościowe stanowiły 88,96% wartości aktywów
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) wyniosła -1,93%. Aktywa
netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 4,067 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
Na koniec okresu sprawozdawczego dłużne papiery wartościowe stanowiły 71,70% wartości aktywów
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) wyniosła -4,14% Aktywa
netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 10,315 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Bond Fund (Lux) subfundusz
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ B stanowiły 90,96% wartości aktywów Subfunduszu. Procentowa zmiana
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku)
wyniosła -12,21%. Aktywa netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 1,847 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Bond Fund (Lux) subfundusz
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B stanowiły 93,49% wartości aktywów Subfunduszu. Procentowa zmiana
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku)
wyniosła -16,12%. Aktywa netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 2,438 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B stanowiły 92,43% wartości aktywów Subfunduszu.
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie

sprawozdawczym (w skali roku) wyniosła -19,51%. Aktywa netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły
155,768 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B stanowiły 1,98%, natomiast Credit Suisse IndexMatch
(Lux) subfundusz Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50 B stanowiły 1,98% Procentowa zmiana
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku)
wyniosła 6,72%. Aktywa netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 8,5 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B stanowiły 48,85%, natomiast Credit Suisse IndexMatch (Lux)
subfundusz Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500 B stanowiły 48,94%. Procentowa zmiana wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku) wyniosła
4,44%. Aktywa netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 226,2 mln zł.
Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji
Na koniec okresu sprawozdawczego jednostki uczestnictwa funduszu Credit Suisse Equity Fund (Lux) subfundusz
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B JPY stanowiły 35,56%, natomiast Credit Suisse IndexMatch
(Lux) subfundusz Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 B stanowiły 36,07%. Procentowa zmiana
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażona w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali roku)
wyniosła -8,95%. Aktywa netto Subfunduszu na 30 czerwca 2007 roku wyniosły 780 tys zł.
Obecnie PKO TFI S.A. jest czwartym co do wielkości towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim rynku i
zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona klientów, zaś wartość aktywów Towarzystwa wzrosła do
14 miliardów 563 milionów zł. Ambicją Towarzystwa jest jak najszybsze wejście do ścisłej czołówki polskich TFI i
zwiększenie udziału w rynku, dlatego rok 2007 to czas dalszego rozwoju naszej oferty produktowej. W ostatnich
miesiącach, oprócz funduszu PKO/CS Strategicznej Alokacji - sfio, utworzyliśmy nowy fundusz PKO/CS
Parasolowy – sfio, składający się z czterech subfunduszy oraz Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Jasiek,
przeznaczony dla rodziców i opiekunów prawnych. Wśród naszych funduszy znajdują się dwa uznawane w
prasowych rankingach za najlepsze na rynku w swoich kategoriach – PKO/CS Akcji Małych i Średnich Spółek –
fio oraz PKO/CS Akcji Nowa Europa - fio. Również inne nasze fundusze dążą do wypracowania stabilnych
wyników inwestycyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.
Życzymy Państwu zadowolenia z dokonywanych inwestycji i zapraszamy do korzystania z infolinii numer
0-801 32 32 80 oraz strony internetowej www.pkotfi.pl, na której znajdują się aktualne informacje o Funduszach
PKO/CREDIT SUISSE.
Z poważaniem,

Tomasz Bogutyn
Prezes Zarządu

Marcin Jarkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu
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WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Funduszu
Nazwa Funduszu: PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio jest otwartym specjalistycznym funduszem
inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie ustawy o
funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), która
weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r.
W skład Funduszu wchodzi osiem Subfunduszy:
-

PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO

-

PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD

-

PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP

-

PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF

-

PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY

-

PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji

-

PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji

-

PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji

Subfundusze: PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych
USD, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF,
PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY utworzone zostały na podstawie decyzji Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/1-1-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r., a
zarejestrowane w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII
Wydział Cywilny, Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Natomiast subfundusze:
PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji, PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji,
PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji utworzone zostały na podstawie decyzji Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4032-13/5-3-4101/2006 z dnia 11 września 2006 r. dotyczącej zmian w
statucie PKO/CREDIT SUISSE Światowego Funduszu Walutowego obejmujących zapisy odnoszące się do
tychże subfunduszy. Zmiany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny, Rejestrowy dotyczące wpisu pod numerem RFI 208 polegające na dodaniu
trzech nowych subfunduszy dokonane zostały w dniu 11 stycznia 2007 r. Subfundusze nie posiadają
osobowości prawnej.
Zarówno Fundusz jak i poszczególne Subfundusze zostały utworzone na czas nieokreślony.
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2. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio obejmuje okres
półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
4. Kontynuacja działalności Funduszu
Połączone sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio sporządzone
zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz oraz Subfundusze w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu.
5. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Funduszu
Przegląd sprawozdania finansowego PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio za okres
półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 130.
6. Kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu
Każdy z Subfunduszy oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy
nabywaniu płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane:


dla Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO, PKO/CREDIT SUISSE
Papierów Dłużnych USD, PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, PKO/CREDIT SUISSE
Papierów Dłużnych CHF, PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY - maksymalnie do
wysokości 2,1% w skali roku,



dla Subfunduszy: PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji, PKO/CREDIT SUISSE
Amerykańskiego Rynku Akcji, PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji - maksymalnie do
wysokości 4% w skali roku.
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POŁĄCZONE ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.

Na dzień 30 czerwca 2007

Składniki lokat

Akcje

Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na
w tys. złotych
dzień bilansowy w tys. złotych

-

-

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Udział w aktywach
ogółem (%)

-

Wartość według wyceny
Wartość według ceny
na dzień bilansowy w tys.
nabycia w tys. złotych
złotych

-

-

Udział w aktywach
ogółem (%)

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

11 875

11 062

2,63

13 536

13 057

7,75

Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

381 267

373 540

88,73

150 303

150 955

89,54

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

393 142

384 602

91,36

163 839

164 012

97,29

Razem
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POŁĄCZONY BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007r.
(w tysiącach złotych)

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

30.06.2007

31.12.2006

420 986

168 583

26 731

4 551

9 653

20

0

0

9 365

11 290

9 365

11 290

375 237

152 722

1 697

1 767

0

0

10 950

411

10 950

411

0

0

III. AKTYWA NETTO (I-II)

410 036

168 172

IV. KAPITAŁ FUNDUSZU

423 497

168 814

Kapitał wpłacony

450 883

184 477

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

-27 386

-15 663

-4 793

-678

-4 711

-664

-82

-14

-8 668

36

410 036

168 172

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania własne subfunduszy
Zobowiązania proporcjonalne funduszu

V. DOCHODY ZATRZYMANE
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA

VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)
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POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT
Dywidendy i inne udziały w zyskach

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

883

774

281

0

0

0

Przychody odsetkowe

732

710

221

Dodatnie saldo różnic kursowych

151

63

60

0

1

0

4 930

1 367

278

4 403

697

139

0

0

0

493

657

134

Pozostałe
II. KOSZTY FUNDUSZU
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo różnic kursowych
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu

31

9

3

3

4

2

0

0

0

4 930

1 367

278

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-4 047

-593

3

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

-8 772

73

266

Pozostałe
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
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-68

-14

139

-458

149

172

-8 704

87

127

-20 317

-4 125

338

-12 819

-520
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za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych)
01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

168 172

4 746

II. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

-12 819

-520

-4 047

-593

-68

-14

-8 704

87

-12 819

-520

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
III. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

IV. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem):

V. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

254 683

163 946

266 406

179 609

11 723

15 663

VI. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (III-IV+/-V)

241 864

163 426

VII. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

410 036

168 172

VIII. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

295 891

31 919

Zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych
jednostek uczestnictwa)
Zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)
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POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat

01.01-31.12.2006

01.01 -30.06.2006

-232 343

-161 800

-10 090

14 052

10 699

8 121

480

488

199

13 572

10 211

7 921

0

0

1

246 395

172 499

18 211

0

0

0

242 727

172 113

18 100

3 636

375

107

29

8

2

3

3

2

255 291

164 122

9 623

269 489

180 733

21 922

268 766

180 494

21 857

2) Odsetki

354

222

59

3) Pozostałe

369

17

6

14 198

16 611

12 299

11 590

15 661

12 246

2

8

3

2 606

942

50

-768

-342

96

22 948

2 322

-467

4 551

2 571

2 571

26 731

4 551

2 200

2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5) Pozostałe
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych
3) Pozostałe
C.

01.01 -30.06.2007

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)
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Rapoľt nieza|eżnego biegłego ľewidenta z przeg|ądu spľawozdania finansowego
za okľes sześciumiesięcy zakoflczony dnia 30 czerwc^ 2007 ľoku

PKO
l

'

Dla Rady Nadzoľczej
Towa rzy

st:w

a Fun

d

uszy Inwestycyj nych S.A.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego połączonego spľawozdania finansowego za okres
sześciumiesięcy zakoÍrczony dnia 30 czerwca 2007 roku PKO/CREDIT SUISSE Światowy
Fundusz Walutowy - specjalisýcznego funduszu inwesýcyjnego otwaľtego z wydzielonymi
subfunduszami (,,Fundusz,,) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, obejmującego:
. wpľowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego,

.
.
.
.

połączone zestawienie lokat sporządzone
3

kwocie

połączony bilans sporządzony na dzien 30 czerwca f007 roku, ktőry wykazuje akýwa netto
w kwocie 410'036 tysięcy złotych,

połączony rachunek wyniku z operacji za okres sześciu miesięcy zakonczony dnia
30 czeľwca 2007 roku' wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie I2,8I9 ýsięcy
złotych,
połączone zestawienie zmian w aktywach netto za okľes sześciumiesíęcy zakoficzony đnia
30

.

na dzień 30 czeľwca 2007 roku w

84.602 ty sięcy złoty ch,

czerwca 2001 roku, wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto

f41.864 tysięcy złotych, oraz

o

kwotę

połączony rachunek przepýůvów pieniężnych za okľes sześciu miesięcy zakoŕrczony dnia
30 czerwca 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
22'948 tysięcy ztotych

(,,załączone połączone sprawozdanie

fi

nansowe'').

jest

zarządzany i reprezentowany przez PKo Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (,,Towaľąlstwo,'). Za rzetelnośó, pľawidłowośói jasnośćzałączonego
połączonego spľawozdania finansowego, jak również za prawidłowośó ksiąg rachunkowych
wchodzących w skład Funduszu subfunduszy: Subfunduszu PKO/CREDIT SUIssE Papierów
DłużnychEURO, Subfunduszu PKo/CREDIT SUISSE Papierów DłużnychUSD, Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP, Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE
Papierów Dłużnych CHF, Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE MĄch Spółek Japońskich
JPY, Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji, Subfunduszu
PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji oraz Subfunduszu PKO/CREDIT
SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (,,Subfundusze'') odpowiada Zarząd Towaľrystwa. Nas4lm
zad,aniem było wydanie, na podstawie pľzeglądu załączonego połączonego sprawozdania

f. Fundusz

finans owe go, raportu z przeg|ądu'
J.

Przeg|ąd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce pľzepisów pÍawa oruz
noľm wykonywania za.wođubiegłego ľewiđentawydanych przez Krajową Radę Biegých
Rewidentów (',Normy''). Normy na|<tadająna nas obowiązek zap|anowania i przeprowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowaną pewnośó, że sprawozdanie ťtnansowe nie

ERNST & YotING w PoLSCE JEST CZŁoNK]EM GLoBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YoLING
Sąd Rejonowy dla m'st' Warszawy w Warszawie,
Rejestľu Sądowego' KRS: 000000ó468

XIl Wydział Gospodaľczy Kľajowego

Kapitał zakładowy:5 2|0 500 zł

NIP 526-020-79-76

*r

EľEmľvsT&Vourua
zawieta istotnych niepľawidłowości'Przeglądu dokona|iśmy głównie drogą analizy danych
finansowych, wglądu w księgi ľachunkowe Subfunduszy oÍaz wykoľzystania informacji
uzyskanych od kierownictwa oraz personelu Towarzystwa. Zakres i metoda przeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőiniąsię od bađań\eŻących u podstaw opinii wydawanej
o rzetelności, prawidłowościi jasności spľawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydaó
taki ej op in i i o załączony m p ołączonym sprawo zd an iu f,l n an s owym.

4.

za rok zakończony dnia 3l grudnia 2006 roku
rewidenta działającego w imieniu innego
przez
biegłego
innego
było przedmiotem badania
podmiotu upľawnionego, który wydał z datąf6 |utego 2007 ľoku opinię bez zastrzeŻeń o tym
połączonym sprawozdaniu finansowym' Połączone spľawozdanie finansowe Funduszu za okres
sześciumiesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2006 roku było pľzedmiotem przeglądu przez
innego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego podmiotu upľawnionego' który wydał
z datą25 sierpnia 2006 roku ľaport bez zastrzeże,h z przeg|ądu tego połączonego spľawozdania
Poł'ączone sprawozdanie finansowe Funduszu

finansowego

5.

Przepľowadzony przez nas przeg|ąd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w załączony połączonym Sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo,
rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektaclr sytuację majątkową i finansową Ftlnduszu
na dzien 30 czeľwca 2007 ľoku oraz jego wynik z operacji za okľes sześciumiesięcy
zakoílczony dnia 30 czerwca 2007 roku zgodnie z zasadami ľachunkowości określolrymi w
ustawie z dnia 29 wľześnia1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz' U . z f00f r. nr 7 6,
poz.694,zpőźniejszytni zmianami) i odpowiedrrio wydanyminajej podstawie pľzepisami.

6. Do

zał'ączonego połączonego sprawozđaniaťtnansowego dołączono oświadczenie
depozytariusza dotyczące Subfunduszy oraz jednostkowe sprawozdania finalrsowe
Subfunduszy.

w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW DŁUŻNYCH EURO
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PKO/CREDIT SUISSE PAPIERÓW DŁUŻNYCH EURO
za okes 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

SPIS TREŚCI:
I.

List Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO .

II.

Jednostkowe Sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych
EURO – za okes 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zestawienie lokat
Bilans
Rachunek wyniku z operacji
Zestawienie zmian w aktywach netto
Rachunek przepływów pieniężnych
Noty objaśniające
Informacja dodatkowa

III.

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
przeprowadzonego przez Biegłego Rewidenta

IV.

Oświadczenie Banku Depozytariusza

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO wydzielony w ramach
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w EURO.
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
1) dłużne papiery wartościowe w tym hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub
zagraniczne,
2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
EURO w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa,
3) dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, dłużne papiery wartościowe nie będące przedmiotem oferty publicznej lub nie
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw
członkowskich, a także na rynkach New York Stock Exchnge (NYSE) , American Stock Exchange
(AMEX), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), Istanbul Stock
Exchange (ISE).
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat jest uzależniona od decyzji Towarzystwa i zarządzającego
Aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z
uwzględnieniem następujących zasad:
1) Proporcje pomiędzy lokatami Aktywów w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 powyżej,
uzależnione są od decyzji Funduszu podejmowanych z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości
lokat oraz oceny bieżącej i spodziewanej sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i
przewidywanego kształtowania się kursu walut, w szczególności EURO.
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2) Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe denominowane w EURO będzie nie niższa niż
50% wartości Aktywów Subfunduszu.
3) Subfundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane w
państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, w krajach będących członkami OECD
aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej.
4) Subfundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w skarbowe dłużne papiery wartościowe;
całkowita wartość lokat w skarbowe dłużne papiery wartościowe nie będzie niższa niż 30%.
5) całkowita wartość lokat w depozyty nie będzie wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Subfundusz może także lokować aktywa w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty
posiadające rating na poziomie co najmniej BB lub równoważnym wydanym przez uznaną agencję ratingową
oraz w dłużne papiery wartościowe emitentów nie posiadających ratingu nadanego przez wyspecjalizowaną
agencję ratingową o ile papiery te posiadają ocenę kredytową dokonaną przez zarządzającego Subfunduszem,
co najmniej równoznaczną ratingowi, o którym mowa powyżej, o ile zarządzający Subfunduszem uzna taką
inwestycję za korzystną.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 65 ust. 1 lit. g do k i lit. m statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny
fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
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5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych
EURO za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.

Strona 126

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych EURO
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Składniki lokat

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

3 759

3 652

88,96

3 978

3 937

85,70

Instrumenty pochodne

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

-

-

-

-

-

-

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne
Razem

-

-

-

-

-

-

3 759

3 652

88,96

3 978

3 937

85,70
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Dłużne papiery wartościowe

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość nominalna
jednej obligacji
wyrażona w złotych

O terminie wykupu do 1 roku
Obligacje

Wartość według ceny
nabycia w tys.
złotych

Liczba

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

480

1 898

1 846

44,97

480

1 898

1 846

44,97

ELECTROLUX AB

aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange

ELECTROLUX AB

SZWECJA

2008-03-20

stale

3 765,80

50

197

193

4,70

GETIN FINANCE

aktywny rynek - rynek regulowany

London Stock Exchange

Getin Finance PLC

WIELKA BRYTANIA

2008-04-25

zmienne

3 765,80

80

317

307

7,48

GREECE GOVERNMENT

aktywny rynek - rynek regulowany

Stuttgart Stock Exchange

Skarb Państwa Grecji

GRECJA

2008-04-18

stale

3 765,80

200

760

753

18,34

ROMANIA GOVERNMENT

aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange

Skarb Państwa Rumunia

RUMUNIA

2008-06-27

stale

3 765,80

100

427

398

9,70

TELECOM ITALIA

aktywny rynek - rynek regulowany

Swiss Stock Exchange

TELECOM ITALIA FIN SA

LUKSEMBURG

2008-01-24

stale

3 765,80

50

197

195

4,75

382

1 861

1 806

43,99

382

1 861

1 806

43,99

188 290,00

2

396

379

9,23

130

520

496

12,08

O terminie wykupu powyżej 1 roku
Obligacje
BAYER

aktywny rynek - rynek regulowany

Stuttgart Stock Exchange

Bayer AG

NIEMCY

2009-05-25

zmienne

HUNGARY GOVERNMENT

aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange

Skarb Państwa Węgry

WĘGRY

2009-02-16

stale

3 765,80

MOL

aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange

MOL RT

WĘGRY

2015-10-05

stale

3 765,80

50

181

173

4,21

POLAND GOVERNMENT

aktywny rynek - rynek regulowany

Stuttgart Stock Exchange

Skarb Państwa

POLSKA

2009-01-15

stale

3 765,80

200

764

758

18,47

862

3 759

3 652

88,96

Razem
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

30.06.2007

31.12.2006

4 105

4 593

423

656

30

0

3 652

3 937

3 652

3 937

0

0

0

0

0

0

38

8

III. AKTYWA NETTO (I-II)

4 067

4 585

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

4 091

4 575

- dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

Kapitał wpłacony

10 477

9 852

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

-6 386

-5 277

124

91

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

98

48

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

26

43

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

-148

-81

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

4 067

4 585

4 290,285

4 790,233

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

948,02

957,19

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w EUR

251,74

249,84

V. DOCHODY ZATRZYMANE

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT
Dywidendy i inne udziały w zyskach

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

104

213

108

0

0

0

99

179

75

Dodatnie saldo różnic kursowych

5

33

33

Pozostałe

0

1

0

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

54

144

53

46

96

50

Koszty odsetkowe

0

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

7

44

0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

1

1

Pozostałe

1

3

2

0

0

0

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

54

144

53

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

50

69

55

-84

-4

190

Przychody odsetkowe

Wynagrodzenie dla towarzystwa

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

-17

43

68

- z tytułu różnic kursowych

-10

67

72

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-67

-47

122

- z tytułu różnic kursowych

-47

-21

136

-34

65

245

-7,93

-11,21

30,73

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

4 585

1 952

-34

65

50

69

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość 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

-17

43

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-67

-47

-34

65

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

-484

2 568

625

7 845

1 109

5 277

-518

2 633

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

4 067

4 585

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

4 457

4 585

647,886

8 140,562

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)
Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

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

1 147,834

5 365,917

-499,948

2 774,645

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

10 804,036

10 156,150

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

6 513,751

5 365,917

Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

4 290,285

4 790,233

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

-
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01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

957,19

968,40

wyrażona w EUR

249,84

250,89

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

948,02

957,19

wyrażona w EUR

251,74

249,84

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku)

-1,93%

-1,16%

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym
(w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

942,45 (04.05.07)

945,17 (20.02.06)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

983,85 (30.01.07)

1 013,24 (23.06.06)

6.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w
okresie sprawozdawczym ( ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

947,97 (29.06.07)

957,07 (29.12.06)

wyrażona w EUR

251,73 (29.06.07)

249,81 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2,08%

2,09%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,00%

0,02%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%
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Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

238

-2 970

-2 369

1 140

4 879

3 463

1) Z tytułu posiadanych lokat

169

138

103

2) Z tytułu zbycia składników lokat

971

4 741

3 360

I. Wpływy

3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa

0

0

0

902

7 849

5 832

0

0

0

853

7 761

5 791
39

47

85

4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

1

1

1

5) Pozostałe

1

2

1

-470

2 588

2 054

992

7 899

6 789

627

7 843

6 761

13

39

23

352

0

0

0

17

5

1 462

5 311

4 735

1 459

5 293

4 725

2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych

1

1

0

3) Pozostałe

2

17

10

-1

39

61

-232

-382

-315

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Z tytułu zwrotu środków z odkupienia jednostek uczestnictwa
4) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa

C.

01.01-30.06.2007

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

656

999

999

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

423

656

745
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU

1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.

1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych wykazanych z
dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku .
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu.
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
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231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
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l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w euro. Wartość ta wynika z przeliczenia wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
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iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
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e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 - NALEŻNOŚCI
Struktura pozycji bilansu „Należności”

30.06.2007

31.12.2006

Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

30

0

NALEŻNOŚCI RAZEM

30

0

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA
Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”

30.06.2007

Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Zobowiązania wobec TFI
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

31.12.2006
30

0

8

8

38

8

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

167

167

EUR

68

256
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Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

55

55

EUR

157

601

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

216

216

EUR

134

505

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych w
celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

337

337

EUR

265

1 015

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.
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NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej na kwotę
3 652 tys. złotych co stanowiło 88,96% aktywów Subfunduszu, w tym:
p składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe) obciążone ryzykiem
zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 3 652 tys. złotych, w tym
papiery o stałym oprocentowaniu stanowiły 72,25% aktywów Subfunduszu,
p składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe o zmiennym
oprocentowaniu) obciążone ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 686 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej na kwotę
3 937 tys. złotych co stanowiło 85,70% aktywów Subfunduszu, w tym:
p składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe) obciążone ryzykiem
zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 3 937 tys. złotych, w tym
papiery o stałym oprocentowaniu stanowiły 53,81% aktywów Subfunduszu,
p składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe o zmiennym
oprocentowaniu) obciążone ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 1 465 tys. złotych.
2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na kwotę
3 652 tys. złotych co stanowiło 88,96% aktywów Subfunduszu.
W obrębie aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych
kategoriach lokat na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawiała się następująco:
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Składnik lokat

Wartość bilansowa w
tys. złotych

Obligacje Skarbu Państwa, w tym:

Udział
procentowy

2 405

65,85%

- Polska

758

20,76%

- Grecja

753

20,62%

- Węgry

496

13,58%

- Rumunia

398

10,90%

1 247

34,15%

Papiery komercyjne

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na kwotę
3 937 tys. złotych co stanowiło 85,70% aktywów Subfunduszu.
W obrębie aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych
kategoriach lokat na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawiała się następująco:

Składnik lokat

Wartość bilansowa w
tys. złotych

Obligacje Skarbu Państwa, w tym:

Udział
procentowy

2 472

62,79%

- Polska

791

20,09%

- Bułgaria

204

5,18%

- Grecja

781

19,84%

- Węgry

521

13,23%

- Rumunia

175

4,45%

1 465

37,21%

Papiery komercyjne

3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w EUR na kwotę
3 908 tys. złotych co stanowiło 95,20% aktywów Subfunduszu, w tym papiery dłużne na kwotę 3 652 tys.
złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań denominowanych w EUR.
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Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w EUR na kwotę
4 538 tys. złotych co stanowiło 98,80% aktywów Subfunduszu, w tym papiery dłużne na kwotę 3 937 tys.
złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań denominowanych w EUR.

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.
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2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

EUR

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

PLN

RAZEM

3 652

0

3 652

3 652

0

3 652

256

167

423

0

30

30

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

EUR

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności

PLN

RAZEM

3 937

0

3 937

3 937

0

3 937

601

55

656

0

0

0

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
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01.01-30.06.2007
Składnik lokat

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

Dłuzne papiery
wartościowe

0

-9

89

9

72

102

* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych

3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):

01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Dłuzne papiery
wartościowe

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*
-10

-38

-22

-30

0

34

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”

01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

-17

43

68

- dłużne papiery wartościowe

-17

43

68

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

-17

43

68

RAZEM
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2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat”
01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

-67

-47

122

- dłużne papiery wartościowe

-67

-47

122

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

-67

-47

122

RAZEM

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem, Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.
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NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

4 585

2005

1 952

2004

-

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[EUR]

2006

957,19

249,84

2005

968,40

250,89

2004

-

-
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapoľt niezależnego bĺegłego rewidenta zprzeg|ądu spľawozdania finansowego
za okľes sześciumiesięcy zakończony dnia 30 czenvca 2007 ľoku

Dla Rady Nadzoľczej
PKo Towaľzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

L Przeprowadzi|iśmy przegląď

załączonego jednostkowego spľawozdania finansowego za okres
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 roku Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE

Papierów Dłużnych EURO (,,Subfundusz,,) wydzielonego w ramach PKO/CREDIT sUISsE
Światowego Funduszu Walutowego _ specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwaľtego
z wydzie|onymi subfunduszami (,,Fundusz'') z siedzibą w Warszawie, ul' Puławska 15,
obejmującego:

.
.
.
.
.
.
.

wprowadzenie

do

jednostkowego sprawozdania finansowego,

Zestawienie lokat sporządzone na dzien

30 czerwca 2007 ľoku w kwocie 3.652 tysięcy

złotych,

bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 200J roku, który wykazuje akýwa netto w kwocie
4.067 tysięcy zł'oých,

ľachunek wyniku z operacji za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
f007 rokl, wykazujący ujemny wynik z opeľacji w kwocie 34 ýsięcy złotych,
Zestawie|rie zmian w aktywach netto za okres sześciumiesięcy zakortczony dnia 30 czefwca
2007 roku, wykazujące zmniejszenie stalru aktywów netto o kwotę 518 tysięcy złotych,

rachunek przepływőw pieniężnych za okľes sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca
2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 232 tysięcy
zŁotych, oraz

notY objaśniające i informację dodatkową

(,,zał'ączonejednostkowe spľawozdanie

fi

nansowe'').

f. Subfundusz jest wydzielony w ramach Funduszu zarządzanego i repľezentowanego przez
PKo Towaľ4lstwo Funduszy Inwestycyjnyclr S.A. (,,Towarzystwo''). Za rzetelnośó,
prawidłowośći jasnośó załączonegojednostkowego spľawozdania finansowego' jakrőwnieŻza
prawidłowośćksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towaľzystwa. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu załączonego jednostkowego Sprawozdania
Íinansowego, ľapoľtuz przeglądu'
3.

Przeg|ąd przepľowadziliśmystosownie do obowiązujących w Polsce przepisów ptawa oraz
noľm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (,,Normy''). Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i pľzepľowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowaną pewnośó, że sprawozdanie finansowe nie
za:wiera istotnych niepľawidłowości.Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą ana|izy danych
finansowych, wglądu w księgi rachunkowe Subfundrrszľ otaz wykorzystania infoľmacji
uzyskanych od kierownictwa oraz personelu Towaľzystwa. Zakręs i metoda pľzeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badań |eiących u podstaw opinii wydawanej

ERNST & YotING w PoLSCE JEST CZŁoNK]EM GLoBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YoUNG
Sąd Rejonowy dla m'st. Warszawy w Waľszawie,

XII Wydział Gospodarczy Kĺajowego Rejeshu Sądowego, KRS: 0000006468
Kapitał zakładowy: 5 210 500 zł
NIP 526-020-19-76

*n

--ľ EmnvsT,&Youxc
o rzetelności, prawidłowościi jasności sprawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydaó
takiej opinii o załączonym jednostkowym spľawozdaniu finansowym.
4.

Jednostkowe spľawozdanie Íinansowe Subfunduszu za rok zakoíczony dnia 3l grudnia
2006 roku było przedmiotem badania przez innego biegłego rewidenta ďziałającego w imieniu
innego podmiotu uprawnionego, który wdał z datąf6 |utego 2007 roku opinię bez zastrzeżen
o tym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Jednostkowe spľawozdanie finansowe
Subfunduszu za okres sześciumiesięcy zakoÍlczony dnia 30 czeÍwca 2006 roku było
pľzedmiotem przeglądu przez innego biegłego ľewidenta działającego w imieniu innego
podmiotu uprawnionego, który wydał z datą 25 sierpnia 2006 roku ľapoft bez zastrzeżen
z

5.

pr ze

g|ądu

te

go j edno stkowego spľawozdan i a fi

n an

sowe go.

Przeprowadzony przez nas przeg|ąd nie vĺykazałpotrzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono pľawidłowo'
rzete|nie i jasno we wszystkich istotnyclr aspektach sytuację majątkową i flnansową
Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz jego wynik z operacji za okres sześciu
miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 ľoku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymiw ustawię z dnia 29 wrześnla|994 roku o rachunkowości (ekst jednolity
Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz' 694, zpőźniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie pľzepisami.

6.

oświadczenie depozytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został'o
dołączone do połączonego Sprawozdania finansowego Funduszu spoľządzonego za okres
sześciu mieśięcyzakoÍrczony dnia 30 czerwca 2007 roku, o którym wydaliśmy raport
zprzeg|ąül z datą24 sierpnia 2007 ľoku.
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD wydzielony w ramach
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w dolarze amerykańskim.
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

dłużne papiery wartościowe w tym hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub
zagraniczne,

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
USD w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa,
iii) dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym, dłużne papiery wartościowe nie będące przedmiotem oferty publicznej lub nie
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw
członkowskich, a także na rynkach New York Stock Exchnge (NYSE), American Stock Exchange
(AMEX), Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), Istanbul Stock
Exchange (ISE), La Bolsa Mexicana de Valores.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat jest uzależniona od decyzji Towarzystwa i zarządzającego
Aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z
uwzględnieniem następujących zasad:
1) Proporcje pomiędzy lokatami Aktywów w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 powyżej
uzależnione są od decyzji Funduszu podejmowanych z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości
lokat oraz oceny bieżącej i spodziewanej sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i
przewidywanego kształtowania się kursu walut, w szczególności dolara amerykańskiego.
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2) Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarze amerykańskim
będzie nie niższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
3) Subfundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane w
państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, a także w krajach będących członkami
OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
4) Subfundusz będzie dokonywał lokat przede wszystkim w skarbowe dłużne papiery wartościowe;
całkowita wartość lokat w skarbowe dłużne papiery wartościowe nie będzie niższa niż 30%.
5) całkowita wartość lokat w depozyty nie będzie wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Subfundusz może także lokować aktywa w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty
posiadające rating na poziomie co najmniej BB lub równoważnym wydanym przez uznaną agencję ratingową
oraz w dłużne papiery wartościowe emitentów nie posiadających ratingu nadanego przez wyspecjalizowaną
agencję ratingową o ile papiery te posiadają ocenę kredytową dokonaną przez zarządzającego Subfunduszem,
co najmniej równoznaczną ratingowi, o którym mowa powyżej, o ile zarządzający Subfunduszem uzna taką
inwestycję za korzystną.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 76 ust. 1 lit. g do k i lit. m statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny
fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
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5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych
USD za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Składniki lokat

Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na
w tys. złotych
dzień bilansowy w tys. złotych

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w
tys. złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

8 116

7 410

71,70

9 558

9 120

83,06

Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

-

-

-

-

-

-

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

8 116

7 410

71,70

9 558

9 120

83,06

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Kraj siedziby emitenta Termin wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartość
nominalna
jednej obligacji
wyrażona w
złotych

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

aktywny rynek - rynek regulowany
aktywny rynek - rynek regulowany
aktywny rynek - rynek regulowany
aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange
Frankfurt Stock Exchange
Swiss Exchange
Luxembourg Stock Exchange

DaimlerChrysler North America Holding Co.
FRANCE TELECOM
Skarb Państwa Grecji
ROTHMANS NEDERLAND HOLDINGS BV

STANY ZJEDNOCZ.
FRANCJA
GRECJA
HOLANDIA

2008-06-04
2008-05-20
2008-03-04
2008-05-06

stale
stale
stale
stale

2 798,90
2 798,90
2 798,90
2 798,90

IMPERIAL TOBACCO

aktywny rynek - rynek regulowany

Luxembourg Stock Exchange

IMPERIAL TOBACCO O/S BV

HOLANDIA

2009-04-01

stale

2 798,90

KAZKOMMERTS INTERNATIONAL

aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange

KAZKOMMERTS INTL BV

HOLANDIA

2009-11-03

stale

2 798,90

Dłużne papiery wartościowe

Liczba

Wartość według ceny
nabycia w tys.
złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

O terminie wykupu do 1 roku
Obligacje
DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA
FRANCE TELECOM
GREECE GOVERNMENT
ROTHMANS NEDERLAND

730
140
140
300
150

2 255
419
436
931
469

2 078
387
396
867
428

20,10
3,74
3,83
8,39
4,14

1 860

5 861

5 332

51,60

150

479

438

4,24

180

554

512

4,95

O terminie wykupu powyżej 1 roku
Obligacje

KUZNETSKI (BANK OF MOSCOW)

aktywny rynek - rynek regulowany

Frankfurt Stock Exchange

KUZNETSKI (BANK OF MOSCOW)

LUKSEMBURG

2009-09-28

stale

2 798,90

150

482

444

4,30

NORILSK NICKEL FINANCE LUX

aktywny rynek - rynek regulowany

Dusseldorf Stock Exchange

NORILSK NICKEL FINANCE LUXEMBOURG SA

LUKSEMBURG

2009-09-30

stale

2 798,90

150

472

436

4,22

POLAND GOVERNMENT

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Skarb Państwa

POLSKA

2010-12-18

zmienne

2 798,90

600

1 933

1 697

16,42

SPAIN GOVERNMENT

aktywny rynek - rynek regulowany

Swiss Exchange

Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii

HISZPANIA

2008-07-28

stale

2 798,90

150

470

446

4,32

SWEDEN GOVERNMENT

aktywny rynek - rynek regulowany

Swiss Exchange

Skarb Państwa Królestwa Szwecji

SZWECJA

2008-12-22

stale

2 798,90

180

522

497

4,81

TPSA FINANCE

aktywny rynek - rynek regulowany

Luxembourg Stock Exchange

TPSA FINANCE BV

HOLANDIA

2008-12-10

stale

2 798,90

150

481

435

4,21

TURANALEM FINANCE

aktywny rynek - rynek regulowany

Dusseldorf Stock Exchange

TURANALEM FINANCE BV

HOLANDIA

2010-06-02

stale

2 798,90

150

468

427

4,13

Razem aktywny rynek - rynek regulowany
Razem nienotowane na aktywnym rynku
Razem
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

30.06.2007

31.12.2006

10 335

10 981

2 925

1 861

0

0

5 713

7 353

5 713

7 353

1 697

1 767

1 697

1 767

0

0

20

21

III. AKTYWA NETTO (I-II)

10 315

10 960

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

10 962

11 409

Kapitał wpłacony

19 139

18 616

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

-8 177

-7 207

146

88

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

245

36

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-99

52

-793

-537

10 315

10 960

12 347,406

12 849,320

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

835,43

852,95

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w USD

298,49

293,06

- dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

V. DOCHODY ZATRZYMANE

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

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
II. KOSZTY SUBFUNDUSZU
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo różnic kursowych

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

353

421

136

0

0

0

325

421

136

28

0

0

0

0

0

144

335

154

110

152

51

0

0

0

32

180

102

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

1

2

1

Pozostałe

1

1

0

0

0

0

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

144

335

154

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

209

86

-18

-407

-463

105

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

-151

52

52

- z tytułu różnic kursowych

-112

86

86

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-256

-515

53

- z tytułu różnic kursowych

-222

-515

62

-198

-377

87

-16,04

-106,30

-53,08

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)

Strona 38

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

10 960

1 731

-198

-377

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto

209

86

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-151

52

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-256

-515

-198

-377

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

-447

9 606

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)

523

16 813

Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

970

7 207

-645

9 229

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

10 315

10 960

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

10 556

7 199

617,595

18 752,834

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

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

1 119,509

7 707,505

-501,914

11 045,329

21 174,420

20 556,825

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

8 827,014

7 707,505

12 347,406

12 849,320

-
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01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

852,95

959,25

wyrażona w USD

293,06

294,13

wyrażona w PLN

835,43

852,95

wyrażona w USD

298,49

293,06

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w skali
roku)

-4,14%

-11,08%

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w złotych ze
wskazaniem daty wyceny)

821,30 (07.05.07)

839,00 (05.12.06)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w złotych ze
wskazaniem daty wyceny)

889,42 (31.01.07)

973,92 (14.03.06)

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

835,34 (29.06.07)

852,87 (29.12.06)

wyrażona w USD

298,45 (29.06.07)

293,03 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2,10%

2,11%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,02%

0,03%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%
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Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe
II. Wydatki

31.10-31.12.2006

01.01-30.06.2006

1 486

-8 703

-2 447

1 581

4 153

3 897

311

350

94

1 270

3 803

3 803

0

0

0

95

12 856

6 344

1) Z tytułu posiadanych lokat

0

0

0

2) Z tytułu nabycia składników lokat

0

12 737

6 303
39

3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa

93

116

4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

1

2

1

5) Pozostałe

1

1

1

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa

-427

9 661

2 220

558

16 910

8 548

511

16 837

8 520

2) Odsetki

36

73

28

3) Pozostałe

11

0

0

985

7 249

6 328
6 308

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa

C.

01.01-30.06.2007

979

7 206

2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych

1

1

0

3) Pozostałe

5

42

20

5

-4

37

1 059

958

-227

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

1 861

907

907

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

2 925

1 861

717
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU

1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa oraz wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych wykazanych z
dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku.
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.
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1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w dolarach amerykańskich. Wartość ta wynika z
przeliczenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,

iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
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w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna, w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 - NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie wykazywał należności w
tysiącach złotych.
NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”

30.06.2007

31.12.2006

Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa

4

3

Zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa

1

0

Zobowiązania wobec TFI

15

18

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

20

21

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

36

36

USD

1 032

2 889

Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):
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Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

750

750

USD

382

1 111

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

605

605

USD

341

954

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych w
celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

551

551

USD

355

1 033

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.

NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
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Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej na kwotę
7 410 tys. złotych co stanowiło 71,70% aktywów Subfunduszu, w tym:
p składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe) obciążone ryzykiem
zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 5 713 tys. złotych co
stanowiło 55,28% aktywów Subfunduszu, przy czym kwota ta w całości dotyczy papierów o stałym
oprocentowaniu,
p składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe o zmiennym
oprocentowaniu) obciążone ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 1 697 tys. złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie zaciągał zobowiązań obciążonych ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy
procentowej.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem stopy procentowej na kwotę
9 120 tys. złotych co stanowiło 83,06% aktywów Subfunduszu, w tym:
p składniki lokat notowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe) obciążone ryzykiem
zmiany wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 7 353 tys. złotych co
stanowiło 66,97% aktywów Subfunduszu, przy czym kwota ta w całości dotyczy papierów o stałym
oprocentowaniu,
p składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku (dłużne papiery wartościowe o zmiennym
oprocentowaniu) obciążone ryzykiem zmiany wysokości przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej na kwotę 1 767 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie zaciągał zobowiązań obciążonych ryzykiem wartości godziwej
wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy
procentowej.
2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na kwotę
7 410 tys. złotych co stanowiło 71,70% aktywów Subfunduszu.
W obrębie aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych
kategoriach lokat na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawiała się następująco:

Strona 48

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

Składnik lokat

Wartość bilansowa Udział procentowy
w tys. złotych

Obligacje Skarbu Państwa, w tym:

3 507

47,33%

- Polska

1 697

22,90%

- Grecja

867

11,70%

- Hiszpania

446

6,02%

- Szwecja

497

6,71%

3 903

52,67%

Papiery komercyjne

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na kwotę
9 120 tys. złotych co stanowiło 83,06% aktywów Subfunduszu.
W obrębie aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym koncentracja ryzyka kredytowego w poszczególnych
kategoriach lokat na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawiała się następująco:

Składnik lokat

Wartość bilansowa Udział procentowy
w tys. złotych

Obligacje Skarbu Państwa, w tym:

4 529

49,66%

1 767

19,37%

- Rosja

893

9,79%

- Grecja

910

9,98%

- Hiszpania

453

4,97%

- Szwecja

506

5,55%

4 591

50,34%

- Polska

Papiery komercyjne

3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w USD na kwotę
10 299 tys. złotych co stanowiło 99,64% aktywów Subfunduszu, w tym papiery dłużne na kwotę
7 410 tys. złotych.
Na dzień 30 czerwca 2006 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań denominowanych w USD.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w USD na kwotę
10 231 tys. złotych co stanowiło 93,17% aktywów Subfunduszu, w tym papiery dłużne na kwotę 9 120 tys.
złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań denominowanych w USD.
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NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 rokuSubfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 rokuSubfundusz nie był stroną takich transakcji.
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 rokuSubfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 rokuSubfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.

2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.
NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
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1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w złotych):

Pozycja bilansowa

USD

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

PLN

RAZEM

5 713

0

5 713

5 713

0

5 713

1 697

0

1 697

- dłużne papiery wartościowe

1 697

0

1 697

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 889

36

2 925

- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w złotych):

Pozycja bilansowa

USD

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

PLN

RAZEM

7 353

0

7 353

7 353

0

7 353

1 767

0

1 767

- dłużne papiery wartościowe

1 767

0

1 767

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 111

750

1 861

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

Należności

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.

2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Dłuzne papiery
wartościowe

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*
0

0

106

Strona 51

0

106

42

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych
3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Dłuzne papiery
wartościowe

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*
-112

-222

-20

-515

-20

20

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”

01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

-151

73

73

- dłużne papiery wartościowe

-151

73

73

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

0

-21

-21

- dłużne papiery wartościowe

0

-21

-21

-151

52

52

RAZEM

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat”
01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

-189

-371

33

- dłużne papiery wartościowe

-189

-371

33

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

-67

-144

20

- dłużne papiery wartościowe

-67

-144

20
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RAZEM

-256

-515

53

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
Zgodnie z zapisami statutu Funduszu, wynagrodzenie wypłacone Towarzystwu jest pomniejszone o
świadczenia dodatkowe na rzecz uczestników , którzy przystąpili do Wyspecjalizowanego Programu
Inwestycyjnego. W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie wypłacone Towarzystwu zostało pomniejszone o
kwotę 18 tys. zł. z tytułu świadczeń dodatkowych .
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.

NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

Wartość aktywów netto na koniec roku
obrotowego

2006

10 960

2005

1 731

2004

-
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2. Wartość aktywów netto na jednostkę na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[USD]

2006

852,95

293,06

2005

959,25

294,13

2004

-

-
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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za okľes sześciumiesiecv zakoílczony dnia 30 czerwca 2007 roku
biegłe go ľew id en ta

Dla Rady Nadzoľczej

PKo Towaľrystwa Funduszy Inwestycyjnych

S.A.

l. Pľzeprowadzi|iśmyprzeg|ąd

załączonego jednostkowego spräwozdania finansowego za okľes
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 roku Subfunduszu PKO/CREDIT sUISsE

Papieľów DłużnychUSD (,,Subfundusz'') wydzielonego w ľamach PKO/CREDIT SUIssE
Światowego Funduszu Walutowego - specja|isýcznego funduszu inwestycyjnego otwaľtego
z wydzielonymi subfunduszami (,,Fundusz'') z siedzibą w Warszawie, ul' Puławska 15,
obejmującego:

.
.

.
.
.'

.
.

wpľowadzenie

do

jednostkowego spľawozdania finansowego,

Zestawienie lokat sporządzone
złotych,

na dzień 30 czerwca 2007 roku w kwocie 7.410 tysięcy

bilans spoľządzony nadzień 30 czeľwca 2007 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie
l0.3 l5 ýsięcy złotyc|.l,

rachunek wyniku z operacji za okres sześciu rniesięcy zakonczony dnia 30 czerwca
2007 roku, vĺykazujący rrjemny wynik z opeľacji w kwocie l98 tysięcy złotych,
Zestawienie zmian w aktywach netto za okres sześciLlmiesięcy zakonczony dnia 30 czeÍwca
2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu aktywów netto o kwotę 645 tysięcy złotych,
ľachunek pľzepływów pieniężrrych za okľes sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca
2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.059 tysięcy
złotych, oraz
notY objaśniające i informację dodatkową

(,,zał'ączonejednostkowe sprawozdanie

fi

nansowe''),

f. Subfundusz jest wydzielony w ramach Funduszu zarządzanego i repľezentowanego przez
PKo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,'Towarzystwo''). Za rzetelnośó,
prawidłowośó i jasnośćzałączonegojednostkowego sprawozdania finansowego' jakrőwnieżza
prawidłowośó ksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towaľzystwa. Nasrym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu załączonego jednostkowego sprawozdania
fi

3.

nansowego, raportu z przeg|ądu,

Przeg|ąd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących

w Polsce pľzepisów pÍawa oruz

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (,,Normy''). Normy nakładają na nas obowiązek zap|anowania i przeprowadzenia
przeg|ądu w taki sposób, aby uzyskać umiaľkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidłowości.Pľzeglądu dokonaliśmy głównie drogą ana|izy danych
finansowych, wglądu w księgi rachunkowe Subfunduszľ oÍaz wykoľzystania informacji
uzyskanych od kierownictwa oraz personelu Towarzystwa. Zakres i metoda pľzeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej

ERNST & YoL]NG W PoLSCE JEST CZŁoNKIEM GLoBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YoL]NG
Sąd Rejonowy dla m.st' Waľszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodaľczy Kľajowego Rejestru Sądowego, I{RS: 000000ó468
Kapitał zakładowy: 5 210 500 zł
NIP 526-020-79-76

*P

łľtrmrusr&Mourum
o ľzetelności,prawidłowościi jasności sprawozdania finansowego. Dlatego nie moiemy wydaó
taki ej op inii o załączony mj ednostkowym sprawozdan iu fi nan sowym.
4.

Jednostkowe spľawozdanie finansowe Subfunduszu za rok zakoÍlczony dnia 31 grudnia
2006 ľoku było przedmiotem badania przez innego biegłego rewidenta działającego w imieniu
innego podmiotu uprawnionego, któľy wydał z datą26 hltego 2007 ľoku opinię bez zastrzeien
o tym jednostkowym spľawozdaniu finansowym. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Subfunduszu za okres sześciumiesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2006 roku było
przedmiotem przeglądu przez innego biegłego rewidenta ďziałającego w imieniu innego
podmiotu upľawnionego, który vĺyďał z datą 25 sierpnia 2006 roku ľapoľtbez zastrzeżeíl
z

5.

6.

pr ze

g|ądu tego j ednostkowego sprawozd

an

ia finan s owe go.

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym jednostkowym Sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono pľawidłowo,
ľzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową
Subfunduszu na dzleń 30 czerwca 2007 roku oraz jego wynik z operacji za okľes sześciu
miesięcy zakończony dnia 30 czeľwca 2007 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymiw ustawie z dnia 29 wrześniat994 roku o ľachunkowości(tekst jednolíý
Dz,IJ' z 2002 r. nr 76, poz. 694, zpőźniejszymi zmianami) iodpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami

oświadczenie depozytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązljącymi przepisami, zostało
dołączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 roku, o którym wydaliśmy raport
z przeglądu z datą24 sierynia 2007 ľoku'

w lmĺenlu
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP wydzielony w ramach
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w funtach brytyjskich.
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i
podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r.
(85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities);

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
funtach brytyjskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu
bezpieczeństwa;
iii) dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne
emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat jest uzależniona od decyzji Towarzystwa i zarządzającego
Aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z
uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w
szczególności funta brytyjskiego, przy czym:
1) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
Bond Fund (LUX) subfundusz £ (funta brytyjskiego) nie będzie niższa niż 80% wartości Aktywów
Subfunduszu;

Strona 56

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

2) całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego,
hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż
20% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie
wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 65 ust. 1 lit. d i e statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych
GBP za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
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7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Składniki lokat

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w
tys. złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

1 795

1 690

90,96

1 511

1 507

76,77

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

1 795

1 690

90,96

1 511

1 507

76,77

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

CS BF (Lux) £ B

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse Bond Fund (Lux) £ B

Luksemburg

Razem
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Liczba

Wartość według
ceny nabycia w tys.
złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

183

1 795

1 690

90,96

183

1 795

1 690

90,96
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

30.06.2007

31.12.2006

1 858

1 963

168

456

Należności

0

0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

0

1 690

1 507

- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

0

11

4

III. AKTYWA NETTO (I-II)

1 847

1 959

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

1 960

1 954

2 127

2 050

-167

-96

-8

10

-8

10

0

0

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

-105

-5

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

1 847

1 959

1 948,898

1 941,852

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

947,60

1 008,67

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w GBP

169,20

176,76

Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. DOCHODY ZATRZYMANE
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

3

37

31

Dywidendy i inne udziały w zyskach

0

0

0

Przychody odsetkowe

3

9

4

Dodatnie saldo różnic kursowych

0

28

27

Pozostałe

0

0

0

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

21

28

7

20

26

7

Koszty odsetkowe

0

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

1

2

0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

0

0

Pozostałe

0

0

0

0

0

0

21

28

7

-18

9

24

-100

-6

-8

Wynagrodzenie dla towarzystwa

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

0

0

0

- z tytułu różnic kursowych

0

0

0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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-6

-8

-32

-17

15

-118

3

16

-60,54

-0,41
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

1 959

384

-118

3

-18

9

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość 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
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

0

0

-100

-6

-118

3

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

6

1 572

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)

77

1 668

Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)

71

96

-112

1 575

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 847

1 959

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

1 928

1 237

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

79,266

1 656,100

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

72,220

94,844

7,046

1 561,256

2 115,962

2 036,696

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

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

167,064

94,844

1 948,898

1 941,852

-
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01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

1 008,67

1 009,08

wyrażona w GBP

176,76

179,38

wyrażona w PLN

947,60

1 008,67

wyrażona w GBP

169,20

176,76

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku)

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

-12,21%

-0,04%

946,78 (20.06.07)

967,62 (27.04.06)

1 044,02 (26.01.07)

1 057,20 (27.09.06)

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

948,12 (29.06.07)

1008,73 (29.12.06)

wyrażona w GBP

169,29 (29.06.07)

176,77 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2,09%

2,10%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,00%

0,00%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%
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Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

-304

-1 407

-1 389

0

0

0

1) Z tytułu posiadanych lokat

0

0

0

2) Z tytułu zbycia składników lokat

0

0

0

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy

3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa

0

0

1 407

1 389

0

0

0

284

1 383

1 384
5

20

23

4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

1

0

5) Pozostałe

0

0

0

17

1 584

1 249

88

1 694

1 339

80

1 685

1 335

2) Odsetki

3

9

4

3) Pozostałe

5

0

0

71

110

90

71

96

77

2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych

0

0

0

3) Pozostałe

0

14

13

-1

20

20

-287

177

-140

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa

C.

0
304

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

456

259

259

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

168

456

139
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku .
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytułów uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostek uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym –
zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – następuje
przydział lub odkupienie jednostek lub tytułów uczestnictwa.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
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l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w funtach brytyjskich. Wartość ta wynika z przeliczenia
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,

iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
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e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanej w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
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f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 - NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie wykazywał należności w
tysiącach złotych.

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”

30.06.2007

31.12.2006

Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa

3

0

Zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa

5

0

Zobowiązania wobec TFI

3

4

11

4

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

90

90

GBP

14

78

Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):

Strona 70

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych GBP
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

149

149

GBP

54

307

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

130

130

GBP

6

34

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych w
celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

68

68

GBP

24

136

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.

NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
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uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.

2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.

3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w funtach brytyjskich (GBP) na
kwotę 1 768 tys. złotych co stanowiło 95,16% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 1 690 tys. złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie zaciągał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w funtach brytyjskich (GBP) na
kwotę 1 814 tys. złotych co stanowiło 92,41% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 1 507 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie zaciągał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym.

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
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Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu

1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
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1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

GBP

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

RAZEM

1 690

0

1 690

78

90

168

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

GBP

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN

RAZEM

1 507

0

1 507

307

149

456

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

0

0

0

0

0

15

* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych

3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
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01.01-30.06.2007
Składnik lokat

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

0

-32

0

-17

0

0

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotował zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat.
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat”
01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

-100

-6

-8

0

0

0

-100

-6

-8

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
RAZEM

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
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1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.

NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

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

Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

1 959

2005

384

2004

-

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[GBP]

2006

1 008,67

176,76

2005

1 009,08

179,38

2004

-

-
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapo ľt nieza|eżnego biegłego ľewid en ta z przeg|ąda s p ľawozd an ĺa fi nans owe go
za okres sześciumiesiecv zakończonv dnĺa 30 czeľvĺ,ca2007 ľoku

Dla Rady Nadzoľczej

PKo Towaľrystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
l. Przeprowadziliśmy przeg|ąd załączonego jednostkowego sprawozdaĺia f,lnansowego za okres
sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE
Papierów DłużnychGBP (,,Subfundusz'') wydzielonego w ramach PKO/CREDIT SUISSE
Światowego Funduszu Walutowego _ specjalistycznego funduszu inwesýcyjnego otwartego
z wydzie|onymi subfunduszami (,,Fundusz'') z siedzibą w Warszawie, ul' Puławska 15,
obejmującego:

.
.

wpľowadzenie do jednostkowego spľawozdania finansowego,

.

bilans spoľządzony nadzień30 czerwca 2007 roku, któľy wykazuje akýwa netto w kwocie
l.847 ýsięcy złoÍyc|l,

zestawienie lokat sporządzone na dzień 30 czerwca 2007 ľoku w kwocie l.690 tysięcy
złotych,

.

ľachunek wyniku z operacji za okres sześciu miesięcy zakoÍrczony dnia 30 cz'efwca
2007 roku, wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie 118 tysięcy zł'otycl.l,

.
o

.

zestawienie zmian w akýwach neÍIo za okľes sześciumiesięcy zakonczony dnia 30 czerwca
f00,l roku, wykazujące zmniejszenie stanu aktywów nętto o kwotę l l2 tysięcy zł.oých,
rachunek pľzepływów pieniężnyclr za okres sześciu miesięcy zakończol"ly dnia 30 czerwca
200] roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 287 tysięcy
złotych, oraz
noty objaśniające i infonnację dodatkową

(,,zat ączone j edn

2.

tkowe

sp

ľawozdan ie fin

an

s

owe'').

w ramach Funduszu zarządzanego i ľeprezentowanego przez
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S'A. (,,Towaľzystwo''). Za rzetelnośó,
prawidłowośó ijasnośó zaŁączonegojednostkowego sprawozdania f,lnansowego' jakrőwnieiza
prawidłowośóksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towaľzystwa. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu załączonego jednostkowego spľawozdania
Subfundusz jest wydzielony

PKo

fi
a
J.

os

nansowego, rapoľtu z przeg|ądu.

Przeg|ąd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązującycli

w Polsce przepisów prawa

oraz

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (,'Normy'')' Normy nakładają na nas obowiązek zap|anowania i przepľowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowaną pewnośó, że sprawozdanie finansowe nie
zav,,iera istotnych nieprawidłowości.Pľzeglądu dokonaliśmy głównie drogą ana]'izy danych
finansowych, wglądu w księgi rachunkowe Subfunduszv oraz wykoľzystania infonnacji
uzyskanych od kierownictwa otaz personelu Towarzystwa. Zakres i metoda pľzeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badan |eżących u podstaw opinii wydawanej

ERNST & YoUNG W PoLScE JEST CZŁoNKIEM GLoBÁLNEJ PRÁKTYKI ERNST & YoUNG
Sąd Rejonowy dla nr.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodaľczy Kl.ajowego Rejestru Sądowego, KRS: 000000ó468
I(apitał zakładowy: 5 Z|0 50(l zł
NrP s26-020-',79-'76

*n

EľffnľvsT &Vouľuc
o rzetelności, pľawidłowościi jasności sprawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydać
takiej opinii o załączonym jednostkowym spľawozdaniu finansowym.
4.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu za rck zakoÍlczony dnia 3l grudnia
2006 roku było przedmiotem badaniaprzez innego biegłego ľewidenta działającego w imieniu
innego podmiotu upľawnionego, który wydał z datą26 lutego 2007 roku opinię bez zastrzeżen
o tym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Subfunduszu za okľes sześciumiesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2006 roku było
pľzedmiotem przeglądu przez innego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego
podmiotu upľawnionego' który wydał z datą 25 sierpnia 2006 roku rapoľt bez zastrzeżen
z prze g|ądu

5.

6.

te

go j edno stkowego sprawozdan ia fi nansowego.

Przeprowadzony przez nas przeg|ąd nie wykazast potrzeby dokonania istotnyclr zmian
w załączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo,
ruete|nie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową
Subfunduszu na dzień 30 czeľwca 2007 roku oraz jego wynik z operacji za okľes sześciu
miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 200] roku zgodnie z zasadami rachunkowości
okreśIonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U. z 200f r. nr 76, poz' 694, zpőźniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

oświadczenie depozytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało
dotączone do połączonego Spľawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres
sześciu miesięcy zakoŕrczony dnia 30 czeÍwca 2007 ľoku, o którym wydaliśmy rapoľt
z przeg|ądu z datą24 sierpnia 2007 ľoku.
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SPIS TREŚCI:
I.

List Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Ppierów Dłużnych CHF .

II.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłóżnych
CHF – za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zestawienie lokat
Bilans
Rachunek wyniku z operacji
Zestawienie zmian w aktywach netto
Rachunek przepływów pieniężnych
Noty objaśniające
Informacja dodatkowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
przeprowadzonego przez Biegłego Rewidenta

IV.

Oświadczenie Banku Depozytariusza

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF wydzielony w ramach
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych we frankach szwajcarskich.
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i
podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r.
(85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities);

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub ww
frankach szwajcarskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu
bezpieczeństwa;
iii) dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne
emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa i
zarządzającego Aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych,
z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w
szczególności franka szwajcarskiego, przy czym:
1) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
Bond Fund (LUX) Sfr nie będzie niższa niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu;
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2) całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego,
hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż
20% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie
wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 100 ust. 1 lit. d i e statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych
CHF za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
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7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Składniki lokat

Akcje

Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na
w tys. złotych
dzień bilansowy w tys. złotych

-

-

Na dzień 31 grudnia 2006 r.
Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w
tys. złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

2 520

2 283

93,49

1 808

1 750

67,23

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

2 520

2 283

93,49

1 808

1 750

67,23

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

CS BF (Lux) Sfr B

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B

Luksemburg

Razem
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Liczba

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

2 189

2 520

2 283

93,49

2 189

2 520

2 283

93,49
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
30.06.2007

31.12.2006

2 442

2 603

159

853

Należności

0

0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

0

0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

0

2 283

1 750

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

0

4

5

III. AKTYWA NETTO (I-II)

2 438

2 598

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

2 769

2 717

3 573

3 404

-804

-687

-94

-62

-97

-65

3

3

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

-237

-57

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

2 438

2 598

2 790,358

2 735,988

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

873,78

949,71

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w CHF

384,42

398,33

Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. DOCHODY ZATRZYMANE
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

2

6

2

Dywidendy i inne udziały w zyskach

0

0

0

Przychody odsetkowe

2

6

2

Dodatnie saldo różnic kursowych

0

0

0

Pozostałe

0

0

0

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

34

71

26

27

44

20

Koszty odsetkowe

0

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

7

26

6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

1

0

Pozostałe

0

0

0

0

0

0

34

71

26

-32

-65

-24

Wynagrodzenie dla towarzystwa

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

-180

-55

43

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

0

3

-1

- z tytułu różnic kursowych

0

6

2

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-180

-58

44

- z tytułu różnic kursowych

-113

-52

95

-212

-120

19

-75,98

-56,85

4,75

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

2 598

525

-212

-120

-32

-65

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość 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
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

0

3

-180

-58

-212

-120

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

52

2 193

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)

169

2 880

Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek
uczestnictwa)

117

687

-160

2 073

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

2 438

2 598

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

2 584

2 058

Liczba zbytych jednostek uczestnictwa

181,468

2 900,77

Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

127,098

686,64

54,370

2 214,13

3 604,095

3 422,63

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

II. ZMIANA LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

813,737

686,64

2 790,358

2 735,99

-
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01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

wyrażona w PLN

949,71

1 006,56

wyrażona w CHF

398,33

406,07

wyrażona w PLN

873,78

949,71

wyrażona w CHF

384,42

398,33

-16,12%

-5,65%

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku)

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w
złotych ze wskazaniem daty wyceny)

874,51 (29.06.07)

942,63 (21.12.06)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym
(w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

972,56 (05.03.07)

1 032,44 (26.06.06)

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

874,51 (29.06.07)

949,8 (29.12.06)

wyrażona w CHF

384,74 (29.06.07)

398,37 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2,11%

2,14%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,00%

0,05%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%

Strona 90

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy

01.01 - 31.12.2006

01.01 - 30.06.2006

-741

-1 711

-1 826
253

0

391

1) Z tytułu posiadanych lokat

0

0

2

2) Z tytułu zbycia składników lokat

0

391

251

3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa

0

0

0

741

2 102

2 079

0

0

0

714

2 062

2 062
17

27

39

4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

1

0

5) Pozostałe

0

0

0

52

2 194

1 658

171

2 883

2 052

169

2 878

2 052

2) Odsetki

2

5

0

3) Pozostałe

0

0

0

119

689

394

118

685

392

2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych

0

1

0

3) Pozostałe

1

3

2

-5

-17

1

-689

483

-169

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa

C.

01.01 - 30.06.2007

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

853

387

387

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

159

853

219
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytułów uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostek uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym –
zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – następuje
przydział lub odkupienie jednostek lub tytułów uczestnictwa.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
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l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona we franku szwajcarskim. Wartość ta wynika z przeliczenia
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
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iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
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e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 - NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie wykazywał należności w
tysiącach złotych.

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”

30.06.2007

31.12.2006

Zobowiązania wobec TFI

4

5

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

4

5

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

41

41

CHF

52

118

Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):
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Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

81

81

CHF

324

772

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

66

66

CHF

49

112

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

105

105

CHF

95

228

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.
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NOTA NR 5 – RYZYKA

1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.

2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.

3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane we frankach szwajcarskich (CHF)
na kwotę 2 401 tys. złotych co stanowiło 98,32% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 2 283 tys. złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym.
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Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane we frankach szwajcarskich (CHF)
na kwotę 2 522 tys. złotych co stanowiło 96,89% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 1750 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym..

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI

Strona 95

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych CHF
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

CHF

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

RAZEM

2 283

0

2 283

118

41

159

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

CHF

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN

RAZEM

1 750

0

1 750

772

81

853

0

0

0

Należności

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
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01.01-30.06.2007
Składnik lokat

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

0

0

4

-1

2

95

Instrumenty pochodne

0

0

2

0

0

0

* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych
3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

0

-113

0

-51

0

0

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”

01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

0

3

-1

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

RAZEM

0

3

-1
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2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat”

01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

-180

-58

44

0

0

0

-180

-58

44

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
RAZEM

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.
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NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

2 598

2005

525

2004

-

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[CHF]

2006

949,71

398,33

2005

1 006,56

406,07

2004

-

-
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapoľt nieza|eżnego biegłego ľewidenta z pľzeglądu spľawozdania Íinansowego
za okľes sześciumiesięcy zakończony dnĺa 30 czerwca 2007 roku

Dla Rady Nadzoľczej

PKo Towaľzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
l. Pľzeprowadziliśmyprzeg|ąd zaŁączonegojednostkowego sprawozdania finansowego za okľes
sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE
Papieľów Dfużnych CřIF (,,Subfundusz'') wydzielonego w ľamach PKO/CREDIT SUISSE
Światowego Funduszu Walutowego

z

-

specjalistycznego funduszu inwesýcyjnego otwaľtego

wydzie|onymi subfunduszami (,,Fundusz'')

z

siedzibą

w

Warszawie, ul. Puławska 15'

obejmującego:

.
.

.
.
.
.
.

wprowadzenie do jednostkowego spľawozdania finansowego,
Zestawienie lokat sporządzone na dzieri 30 czeľwca 2007 ľoku w kwocie 2.283 tysięcy

złotych,
bilans sporządzony na dzie(l30 czerwca 2007 ľoku, któľy wykazuje aktywa netto w kwocie
f '438 ýsięcy złotych,
ľachunek wyniku

z

operacjl

za okres sześciu miesięcy zakonczony dnia

30 czeľWca

2007 roku, wykazujący ujemny wynik z opeľacji w kwocie 21f tysięcy złotych,
zestawienie zmian w aktywacli netto za okľes sześciu rniesięcy zakończony dnia 30 czerwca
2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu aktywów Iretto o kwotę l60 tysięcy zŁotych,
rachunek pľzepływów pieniężnyc|r za okľes sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
f007 roku wykazujący znrniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 689 tysięcy
złotyc|l, oraz
noty objaśniające i informację dodatkową

(,,załączonej ednostkowe spľawozdanie finansowe'').
2.

a

Subfundusz jest wydzielony w ramach Funduszu zarządzanego i ľeprezentowanego pľzez
PKo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towarzystwo,')' Za rzetelnośó,
pľawidłowośći jasnośó załączonegojednostkowego spľawozdania finansowego' jak rőwniei za
pľawidłowośóksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towarrystwa. Naszym
zadanĺem było wydanie, na podstawie przeglądu zaŁączonego jednostkowego sprawozdania
finansowego, raportu z przeg|ądu.
Przegląd pľzeprowadzi|iśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz
norm wykonywania zawodu biegłego ľewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegtych
Rewidentów (',Normy''). Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia
przeg|ądll w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewnośó, że sprawozdanie finansowe nie
zav,liera istotnych niepľawidłowości.Pľzeglądu dokonaliśmy głównie drogą ana|izy danyclr
finansowych' wglądu w księgi ľachunkowe Subfunduszu oÍaz wykoľzystania informacji
uryskanych od kieľownictwa oraz personelu Towaľrystwa. Zakres i metoda przeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőinią się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej

ERNST & YotJNG W PoLSCE JEST CZŁoNKIEM GLoBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YoLING
Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Waľszawie,

XII Wydział Gospodaľczy Krajowego Rejeshu Sądowego, KRS: 0000006468
Kapitał zakładowy: 5 2I0 500 zł
NtP 5f6-020-79-'76

EľFmnusT &Vouľuc
o ľzetelności,prawidłowościi jasności spľawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydaó
takiej opinii o załączonym jednostkowym spľawozdaniu finansowym.
4.

Jednostkowe spľawozdanie finansowe Subfunduszu za rok zakończony dnia 3l grudnia
2006 roku było przedmiotem badania przez innego biegłego rewidenta działającego w imieniu
innego podmiotu upľawnionego, który wydał z datą26 |utego 2007 ľoku opinię bez zastrzeieÍl,
o tym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Subfunduszu za okres sześciumiesięcy zakonczoĺy dnia 30 czerwca 2006 ľoku było
pľzedmiotem przeglądu przez innego biegłego rewidenta działającego w imieniu innego
podmiotu uprawnionego, który wydał z datą 25 sierpnia 2006 roku raport bez zastrzeżen
z pr zeg|ądu tego j ednostkowego spľawozdan i a

5.

fi nan

s

owego.

Przepľowadzony ptzez nas przeg\ąd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym jednostkowym spľawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo,
rzete|nie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową
Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz jego wynik z operacji za okľes sześciu
miesięcy zakoÍrczony dnia 30 czerwca 2007 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
okľeślonymiw ustawie z dnia 29 września1994 roku o ľachunkowości(tekst jednolity
Dz' IJ. z f00f r, nr 76, poz. 694, zpőżniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie pľzepisami.

6'

oświadczenie đepozytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało
dołączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okľes
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 roku, o któľym wydaliśmy raport
zprzeg|ądu z datą24 sieľpnia 2007 roku.
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PKO/CREDIT SUISSE MAŁYCH SPÓŁEK JAPOŃSKICH JPY
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY wydzielony w
ramach PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty z wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY jest subfunduszem wydzielonym w
ramach Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym
specjalistycznym funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na
podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z
późniejszymi zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w jenach japońskich.
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i
podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r.
(85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities);

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
jenach japońskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu
bezpieczeństwa;
iii) dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne
emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa i
zarządzającego Aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych,
z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w
szczególności jena japońskiego, przy czym:
1) Całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
Equity Fund (Lux) subfundusz Small Cap Japan nie będzie niższa niż 80% wartości Aktywów
Subfunduszu;
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2) całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego,
hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż
20% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie
wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 113 ust. 1 lit. d i e statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek Japońskich JPY
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Małych Spółek
Japońskich JPY za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young
Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
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7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 2,1% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Składniki lokat

Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na
w tys. złotych
dzień bilansowy w tys. złotych

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

158 096

146 135

92,43

146 713

147 423

99,58

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

158 096

146 135

92,43

146 713

147 423

99,58

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

CS EF (Lux) Small Cap Japan B

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan B

Luksemburg

Razem
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Liczba

Wartość według ceny
nabycia w tys.
złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

54 349

158 096

146 135

92,43

54 349

158 096

146 135

92,43
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
30.06.2007

31.12.2006

158 105

148 039

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

9 969

596

Należności

2 001

20

I. AKTYWA

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

0

146 135

147 423

0

0

0

0

2 337

274

III. AKTYWA NETTO (I-II)

155 768

147 765

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

169 933

147 859

178 801

150 255

-8 868

-2 396

-2 204

-804

-2 088

-692

-116

-112

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

-11 961

710

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

155 768

147 765

206 918,190

177 292,361

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

752,80

833,45

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w JPY

33 231,80

34 069,82

- dłużne papiery wartościowe
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. DOCHODY ZATRZYMANE
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Dodatnie saldo różnic kursowych

01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

169

94

4

0

0

0

51

94

4

118

0

0

0

0

0

1 565

785

37

1 497

376

11

0

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

55

404

25

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

13

5

1

0

0

0

0

0

0

1 565

785

37

-1 396

-691

-33

-12 675

595

-64

-4

-112

20

-140

-10

12

Pozostałe
II. KOSZTY SUBFUNDUSZU
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe

Pozostałe
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-12 671

707

-84

- z tytułu różnic kursowych

-10 301

-3 516

29

-14 071

-96

-97

-68,00

-180,61

-95,06

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

147 765

154

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

-14 071

-96

-1 396

-691

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:

Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

-4

-112

-12 671

707

-14 071

-96

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

22 074

147 707

28 546

150 103

6 472

2 396

8 003

147 611

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

155 768

147 765

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

143 740

16 803

37 786,461

179 790,979

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)
Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek
uczestnictwa)
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+/-5)

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

8 160,632

2 650,621

29 625,829

177 140,358

217 729,443

179 942,982

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

10 811,253

2 650,621

206 918,190

177 292,361

-
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01.01-30.06.2007

01.01-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

833,45

1 014,06

wyrażona w JPY

34 069,82

36 490,10

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

752,80

833,45

wyrażona w JPY

33 231,80

34 069,82

-19,51%

-17,81%

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku)

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w
złotych ze wskazaniem daty wyceny)

719,46 (21.05.07)

799,21 (27.07.06)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w
złotych ze wskazaniem daty wyceny)

886,80 (05.03.07)

1 054,16 (17.01.06)

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym ( ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

746,16 (29.06.07)

833,56 (29.12.06)

wyrażona w JPY

32 938,68 (29.06.07)

34 074,32 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2,10%

2,24%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,02%

0,03%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%
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Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
5) Pozostałe
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych
3) Pozostałe
C.

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)
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01.01-30.06.2007

01.01.-31.12.2006

01.01-30.06.2006

-12 883

-146 828

-2 061

5 651

1 276

507

0

0

0

5 651

1 276

507

0

0

0

18 534

148 104

2 568

0

0

0

17 005

147 989

2 560

1 516

112

7

13

3

1

0

0

0

22 227

147 783

2 441

28 624

151 035

3 193

28 573

150 941

3 189

50

94

4

1

0

0

6 397

3 252

752

6 238

2 381

743

0

5

3

159

866

6

29

-378

-22

9 344

955

380

596

19

19

9 969

596

377
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBSUBFUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku.
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytułów uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostek uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym –
zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – następuje
przydział lub odkupienie jednostek lub tytułów uczestnictwa.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
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l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w jenach japońskich. Wartość ta wynika z przeliczenia
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
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iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanej w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
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d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 – NALEŻNOŚCI

Struktura pozycji bilansu „Należności”

30.06.2007

Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

2 000

20

1

0

2 001

20

Należności z tytułu odsetek
NALEŻNOŚCI RAZEM

31.12.2006

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”
Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiązania wobec TFI
Pozostałe zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

30.06.2007

31.12.2006

2 003

7

85

0

247

264

2

3

2 337

274

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):
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Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

9 850

9 850

JPY

5 249

119

Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

344

344

JPY

10 313

252

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

2 254

2 254

JPY

16 105

365

W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych w
celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

1 937

1 937

JPY

25 286

619

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.
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NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w jenach japońskich (JPY) na
kwotę 146 254 tys. złotych co stanowiło 92,50% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 146 135 tys.
złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań denominowanych w JPY.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w jenach japońskich (JPY) na
kwotę 147 675 tys. złotych co stanowiło 99,75% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa
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emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 147 423 tys.
złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań denominowanych w JPY.

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
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1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.

2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

JPY

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

RAZEM

146 135

0

146 135

119

9 850

9 969

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

JPY

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN

RAZEM

147 423

0

147 423

252

344

596

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
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01.01-30.06.2007
Składnik lokat

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

0

0

0

-1

10

29

Instrumenty pochodne

87

0

10

0

2

0

* wzrost (+)/spadek (-) dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych
3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu

Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Tytuły uczestnictwa
emitowane przez
instytucje wspólnego
inwestowania mające
siedzibę za granicą

01.01-31.12.2006

01.01-30.06.2006

zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

-227

-10 301

-20

-3 515

0

0

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”

01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

-4

-112

20

0

0

0

-4

-112

20

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
RAZEM

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
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Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat”
01.01-30.06.2007 01.01-31.12.2006 01.01-30.06.2006
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

0

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

0

-12 671

707

-84

0

0

0

-12 671

707

-84

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
- dłużne papiery wartościowe
RAZEM

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.

NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
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Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

147 765

2005

154

2004

-

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[JPY]

2006

833,45

34 069,82

2005

1 014,06

36 490,10

2004

-

-
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapoľt nieza|eżnego biegłego rewidenta z pľzeg|ądu spľawozdania Íinansowego
za okľes sześciumiesięcy zakoŕlczony dnia 30 czerwcľ 2007 roku

D|a Rady Nadzoľczej

PKO Towarzystwa Fundusry Inwestycyjnych S.A.
1.

Przeprowadziliśmy przeg|ąd zatączonego jednostkowego sprawozđaniafinansowego za okľes
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 roku Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE
Małych S.półek Japońskich JPY (,,Subfundusz'') wydzielonego w ramach PKO/CREDIT
SUISSE Swiatowego Funduszu Walutowego - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego z Wdzielonymi subfunduszami (,,Fundusz'') z siedzibąw Waľszawie, ul. Puławska
l5, obejmującego:
. wpľowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,

.
.
.
.
.
.

zestawienie lokat sporządzone na dzień 30 czerwďa 2007 roku w kwocie |46.|35 ýsięcy
złotych,

bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 ľoku, któľy wykazuje aktywa netto w kwocie
1 5 5'1 68 tysięcy złotych,

ľachunek wyniku z opeľacji za okres sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czeľwca
f007 roku,wykazujący ujernnywynik zoperacjiwkwocie |4.011r ýsięcy złotyc|l,
zestawiellie znian w aktywach netto za okres sześciumiesięcy zakol\czolly dnia 30 czeÍwca
200J roku, wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto o kwotę 8.003 ýsięcy złotych,
ľachunek pľzepýwów pienięiryclr za okľes sześciu rniesięcy zakonczony dnia 30 czefwca
f007 roku wykazujący zwiększellie stanu środków pieniężnyclr netto o kwotę 9'344 tysięcy
złotych, oraz
noty objaśniające i iriformację dodatkową

(,,załączonejednostkowe spľawozdanie finansowe'').
2.

jest wydzielony w ramach Funduszu zarządzanego i reprezentowanego pľzez
PKo Towaľzystwo Funduszy Inwesýcyjnych S.A. (,,Towar4lstwo,'). Za rzetelnośó,
prawidłowośći jasnośó załączonegojednostkowego Sprawozdania finansowego' jakrőwnieŻza
pľawidłowośóksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towar4ystwa. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu załączonego jednostkowego spľawozdania
Subfl.rndusz

fi

3.

nansowego, raportu z przeg|ądu,

w Polsce pľzepisów prawa oraz
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegtych
Rewidentów (,,Nonny''). Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowađzenia
przeg|ądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność,ie sptawozdanie finansowe nie
za.wiera istotnych nieprawidłowości.Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą ana|izy danych
finansowych' wglądu w księgi rachunkowe Subfunduszv oraz wykorzystania informacji
uzyskanych od kieľownictwa oraz peľsonelu Towaľzystwa. Zakres i metoda przeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badafi |eżących u podstaw opinii wydawanej
Przeg|ąd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących

ERNST & YotING w PoLScE JEST cZŁoNKlEM GLoBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YoLING
Sąd Rejonowy dla m.st. waÍszawy w Waĺszawie,
Rejestru Sądowego, KRS: 0000006468

XiI Wydział Gospodaľczy Kl.ajowego

..

Kaoitał zakładowv: 5

fII

Nlp sze-oźo-ls-la

500

zł

*P

EľtmľvsT&YouNlc
o ľzetelności,prawidłowości ijasności sprawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydaó
takiej opinii o załączonym jednostkowym spľawozdaniu finansowym.

Jednostkowe spľawozdanie finansowe Subfunduszu za rok zakoÍlczony dnia 3l grudnia
2006 roku było przedmiotem badaniaprzez innego biegłego rewiđentadziałającego w imieniu
innego podmiotu uprawnionego, który wydał z datąf6 |utego 2007 roku opinię bez zastrzeżen
o tym jednostkowym spľawozdaniu finansowym. Jednostkowe spľawozdanie finansowe
Subfunduszu za okľes sześciumiesięcy zakoÍrczony dnia 30 czerwca 2006 ľoku byto
pľzedmiotem pľzeglądu przez innego biegłego ľewidenta działającego w imieniu innego
podmiotu uprawnionego, który wydał z datą 25 sierpnia 2006 roku ľapoľtbez zastrzeien
z prze glądu
5.

6.

te go j

edno stkowe go spľawozd an ia fi nan s owego.

Przeprowadzony przez nas przeg|ąd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w zatączonym jednostkowym Sprawozdaniu finansowym, aby ptzedstawiało ono prawidłowo,
rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową
Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz jego wynik z operacji za okres sześciu
miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 roku zgodnie z zasadami ľachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz' U' z 2002 r. nr 76, poz. 694, zpőźniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

oświadczenie depozytariusza Subfundrrszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało
dołączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres
sześciu miesięcy zakonczolly dnia 30 czerwca 2007 ľoku, o którym wyda|iśmy raport
zprzeg|ądu z datą24 sierpnia 2007 ľoku.

w llnlenlu
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji wydzielony w ramach
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subfunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w walucie EURO.
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i
podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r.
(85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities);

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
EURO w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa;
iii) dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne
emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa i
zarządzającego aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych,
z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w
szczególności EURO, przy czym:
1) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
Equity Fund (Lux) subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips nie będzie niższa
niż 30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
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2) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
IndexMatch (Lux) subfundusz Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50 nie będzie niższa niż
30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego,
hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż
20% wartości Aktywów Subfunduszu;
4) całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie
wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 126 ust. 1 lit. d i e statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
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6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego
Rynku Akcji za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 4% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Składniki lokat

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

615

637

3,96

87

87

59,59

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

615

637

3,96

87

87

59,59

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Wartość według
ceny nabycia w tys.
złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

CS EF (Lux) European Blue Chips B

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips B

Luksemburg

226

309

318

1,98

CS IM (Lux) on Euro Stoxx 50 B

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50 B

Luksemburg

623

306

319

1,98

849

615

637

3,96

Razem
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
30.06.2007

31.12.2006

16 091

146

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

7 848

59

Należności

7 606

0

I. AKTYWA

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe N
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe NN

0

0

0

0

637

87

0

0

0

0

II. ZOBOWIĄZANIA

7 540

45

III. AKTYWA NETTO (I-II)

8 551

101

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

8 541

100

8 714

100

-173

0

-11

0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-8

0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-3

0

21

1

8 551

101

8 242,331

100,122

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

1 037,42

1 003,95

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w EUR

275,48

262,05

Pozostałe aktywa

Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. DOCHODY ZATRZYMANE

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

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT

01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

4

1

Dywidendy i inne udziały w zyskach

0

0

Przychody odsetkowe

4

0

Dodatnie saldo różnic kursowych

0

1

Pozostałe P

0

0

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

12

1

10

1

Koszty odsetkowe

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

1

0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

1

0

Pozostałe K

0

0

0

0

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

12

1

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-8

0

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

17

1

Wynagrodzenie dla towarzystwa

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

-3

0

- z tytułu różnic kursowych

-1

0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

20

1

-16

0

9

1

1,09

3,95

- z tytułu różnic kursowych
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

101

0

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

9

1

-8

0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

-3

0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

20

1

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

9

1

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

Przychody z lokat netto

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

8 441

100

8 614

100

173

0

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

8 450

101

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8 551

101

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

490

100

8 311,815

100,122

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)
Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)

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

169,606

0,000

8 142,209

100,122

8 411,937

100,122

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

169,606

0,000

8 242,331

100,122

-
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01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

1 003,95

-

wyrażona w EUR

262,05

-

wyrażona w PLN

1 037,42

1 003,95

wyrażona w EUR

275,48

262,05

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku) *

6,72%

2,36%

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

980,3 (16.03.07)

980,02 (05.12.06)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

1 068,93 (06.06.07)

1 003,61 (29.12.06)

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

1 036,63 (29.06.07)

1 003,61 (29.12.06)

wyrażona w EUR

275,27 (29.06.07)

261,69 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:

*

1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

4,12%

3,08%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,30%

0,00%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%

Do wyliczenia zmiany procentowej w 2006 roku została przyjęta wartość jednostki uczestnictwa wyrażona w PLN na 31.12.2006 oraz wartość nominalna, czyli 1000 zł.
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Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa

31.10-31.12.2006

-584

-42

76

0

0

0

76

0

0

0

660

42

0

0

652

42

7

0

4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

1

0

5) Pozostałe

0

0

8 398

101

8 580

101

8 577

100

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki

3

1

3) Pozostałe

0

0

182

0

173

0

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa

C.

01.01-30.06.2007

2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych

0

0

3) Pozostałe

9

0

-25

0

7 814

59

59

0

7 848

59

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytułów uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostek uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym –
zgodnie ze statutem danego subfunduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania –
następuje przydział lub odkupienie jednostek lub tytułów uczestnictwa.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
Strona 135

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w euro. Wartość ta wynika z przeliczenia wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
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iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.

Strona 137

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 – NALEŻNOŚCI

Struktura pozycji bilansu „Należności”

30.06.2007

Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

31.12.2006
7 605

0

1

0

7 606

0

Należności z tytułu odsetek
NALEŻNOŚCI RAZEM

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”
Zobowiązania z tytułu nabytych lokat
Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Zobowiązania wobec TFI
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

30.06.2007

31.12.2006
0

45

7 535

0

5

0

7 540

45

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):
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Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

71

71

EUR

2 065

7 777

Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

12

12

EUR

12

47

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

40

40

EUR

21

79

W okresie od 31 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys.
w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

22

22

EUR

13

51

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
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Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.

NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane we EUR na kwotę 8 415 tys.
złotych co stanowiło 52,30% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 637 tys. złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym.
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Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane we EUR na kwotę 134 tys. złotych
co stanowiło 91,78% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 87 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał zobowiązania denominowane w EUR na kwotę 45 tys.
złotych co stanowiło 100,00% wszystkich zobowiązań Subfunduszu.

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
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W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.

2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

EUR

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN

RAZEM

637

0

637

7 777

71

7 848

1

7 605

7 606

Należności

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

EUR

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Zobowiązania

47

12

59

0

0

0

45

0

45

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Do dnia 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie wykazał dodatnich różnic kursowych w odniesieniu do
składników lokat.
3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):

01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą

•

zrealizowane

31.10-31.12.2006

niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

-1

-16

wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
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1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)

Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”

01.01-30.06.2007

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

- dłużne papiery wartościowe

0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

-3

- dłużne papiery wartościowe

0

RAZEM

-3

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)

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

01.01-30.06.2007 31.10-31.12.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

20

1

0

0

20

1

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
RAZEM

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
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1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.
NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

101

2005

-

2004

-

Okres od 31 paździenika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. jest pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe
Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[EUR]

2006

1 003,95

262,05

2005

-

-

2004

-

-

Okres od 31 paździenika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. jest pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.

Strona 145

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Europejskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapoľt nieza|eżnego biegłego ľewidenta zprzeg|ądu spľawozdania Íinansowego
za okľes sześciumiesiecy zakończonY dnia 30 czerwca 2007 ľoku

Dla Rady Nadzoľczej
PKo Towaľzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przeprowadziliśmy przeg|ąd zaŁączonegojednostkowego sprawozdania finansowego za okľes
sześciu miesięcy zakoÍrczony dnia 30 czerwca 2007 ľoku Subfunduszu PKOiCREDIT SUISSE
Europejskiego Rynku Akcji (,,Subfundusz") wydzielonego w ramach PKO/CREDIT SUISSE
Światowego Funduszu Walutowego _ specjalisýcznego funduszu inwestycyjnego otwartego
z wydzie|onymi subfunduszami (,,Fundusz'') z siedzibą w Warszawie, ul' Puławska 15,
obejmującego:

.
.
.

wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,

.

rachunek wyrriku z operucji za okľes sześciumiesięcy zakończony dnia 30 czeľwca
2007 ľoku, wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie 9 ýsięcy złotych,

.
o

.

zestawienie lokat sporządzone na dzien 30 czeľwca 2007 ľoku w kwocie 637 tysięcy złotych,

bilans sporządzony nadzień30 czerwca 2007 roku, który wykazuje aktywa netto w kwocie
8. 5 5 1 tysięcy z-łotyc|"l,

zestawienie zmian w akýwach netto Za okľes sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 częrwca
2007 roku, wykazlýące zwiększenie stanu aktywów netto o kwotę 8.450 ýsięcy z-łotych,
ľaclrunek przeptywów pieniężnych za okľes sześciu miesięcy zako,ŕlczony dnia 30 cze[wca
2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnyclr netto o kwotę 7.814 ýsięcy
złotych, oraz
noty objaśniające i informację dodatkową

(,,załączonej ednostkowe spľawozdanie
2.

Subfundusz jest wydzielony

PKo

fi

nansowe'').

w ramach Funduszu

zarządzanego

i

reprezentowanego pľzez

Towarrystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,'Towaľzystwo'')'

Za

rzetelnośó,

prawidłowośći jasnośó załączonegojednostkowego spľawozdania finansowego' jakrőwnieŻza
pľawidłowośóksiąg rachunkowych Subfunduszu ođpowiada ZarząđTowarzystwa. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie pľzeglądu załączonego jednostkowego sprawozdania
fi nansowego' raportu z przeglądu.
a

Przegląd pľzeprowadziliśmystosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (,,Normy'')' Noľmy nakładają na nas obowiązek zap|anowania i pľzeprowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskaó umiarkowaną pewność,ie spra-wozdanie finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidłowości'Pľzeglądu dokonaliśmy głównie drogą ana|izy danych
finansowych, wglądu w księgi rachunkowe Subfunduszu oraz wykorzystania informacji
uzyskanych od kieľownictwa oraz peľsonelu Towarzystwa. Zakes i metoda przeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej
o rzetelności, prawidłowościi jasnościsprawozdania ťtnansowego. Dlatego nie możemy wydaó
takiej opinii o zaŁączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
ERNST & YoUNG W PoLSCE JEST CZŁoNKIEM GLoBALNEJ PRAI(TYKI ERNST & YoUNG
Sąd Rejonowy dla m.st. waľszawy w Waľszawie'
XII wydzÍał Gospodaľczy Kĺajowego RejestÍu Sądowego, KRS: 000000ó468
Kapitał zakładowy: 5 f|0 500 zł

NrP 526-020-79-76

*P

Eľffmrusr&Moururo
4.

5.

Jednostkowe sprawozđanie finansowe Subfunduszu za okľes od dnia 3| października 2006 ľoku
do dnia 31 grudnia 2006 ľoku było przedmiotem badania przez innego biegtego rewidenta
dziaŁającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, któľy wydał z datąf6lutego 2007 roku
opinię bezzastrzeŻeń o tym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Pľzeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potľzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym jednostkowym sprawozdaniu f,lnansowym, aby przedstawiało ono pľawidłowo,
rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sýuację majątkową i finansową
Subfunduszu na dzień 30 czetwca 2007 ľoku oraz jego wynik z opeľacji za okľes sześciu
miesięcy zakoÍrczony dnia 30 czerwca 2007 roku zgodnie z zasadami ľaclrunkowości
okľeślonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednoliý
Dz' U' z 200f r, nr 76, poz, 694, zpőźniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

6.

oświadczenie deporytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązującymi pľzepisami, zostało
dołączone do połączonego sprawozdania Íinansowego Funduszu sporządzonego za okres
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca f007 roku, o którym wyda|iśmy rapoľt
z przeg|ądu z datą24 sierpnia 2007 roku'

w imieniu
Ernst & Young ALrdit sp. z o.o.
Rondo oNZ 1' 00-124 Waľszawa
nľ ewidencyjny l30

ł&'*dArkadiusz Kľasowski
Biegły rewident nr L0018l74|.1

Biegły rewident nr 970717255

ERNST& YOUNG
Waľszawa, dnia24 sierpnia 2007 ľoku

Rondo
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PKO/CREDIT SUISSE AMERYKAŃSKIEGO RYNEKU AKCJI
za okes 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

SPIS TREŚCI:
I.

List Zarządu PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Ryneku Akcji .

II.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego
Rynku Akcji – za okes 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zestawienie lokat
Bilans
Rachunek wyniku z operacji
Zestawienie zmian w aktywach netto
Rachunek przepływów pieniężnych
Noty objaśniające
Informacja dodatkowa

III.

Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
przeprowadzonego przez Biegłego Rewidenta

IV.

Oświadczenie Banku Depozytariusza

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji wydzielony w
ramach PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty z wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subfunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w dolarach amerykańskich (USD).
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i
podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r.
(85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities);

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
dolarach amerykańskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu
bezpieczeństwa;
iii) dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne
emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa i
zarządzającego aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych,
z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w
szczególności dolara amerykańskiego (USD), przy czym:
1) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
Equity Fund (Lux) subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value nie będzie niższa niż 30% i
nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
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2) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
IndexMatch (Lux) subfundusz „Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500” nie będzie niższa niż
30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego,
hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż
20% wartości Aktywów Subfunduszu;
4) całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie
wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 136 ust. 1 lit. d i e statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
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6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego
Rynku Akcji za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 4% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Składniki lokat

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

217 657

222 227

97,79

88

88

57,52

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

217 657

222 227

97,79

88

88

57,52

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny
na dzień bilansowy w
tys. złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

CS EF (Lux) USA Value B

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B

Luksemburg

2 769 602

108 857

111 006

48,85

CS IM (Lux) on S&P 500 B

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500 B

Luksemburg

336 217

108 800

111 221

48,94

3 105 819

217 657

222 227

97,79

Razem
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

30.06.2007

31.12.2006

227 257

153

5 024

65

Należności

6

0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

0

0

222 227

88

- dłużne papiery wartościowe N
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe NN
Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

III. AKTYWA NETTO (I-II)

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

0

0

0

0

987

54

226 270

99

224 434

100

227 208

100

-2 774

0

-2 735

-1

-2 842

-1

107

0

4 571

0

226 270

99

224 511,070

100,122

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

1 007,83

986,14

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w USD

360,08

338,82

Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. DOCHODY ZATRZYMANE
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT
Dywidendy i inne udziały w zyskach

01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

246

1

0

0

246

1

Dodatnie saldo różnic kursowych

0

0

Pozostałe P

0

0

3 087

2

2 685

1

Przychody odsetkowe

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU
Wynagrodzenie dla towarzystwa
Koszty odsetkowe
Ujemne saldo różnic kursowych
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
Pozostałe K
III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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0

0

385

1

16

0

1

0

0

0

3 087

2

-2 841

-1

4 678

0

107

0

-195

0

4 571

0

-9 547

-1

1 837

-1

8,18

-13,86
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

99

0

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:
1. Wartość 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
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

1 837

-1

-2 841

-1

107

0

4 571

0

1 837

-1

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

224 334

100

227 108

100

2 774

0

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

226 171

99

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

226 270

99

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

131 723

98

227 153,769

100,122

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)
Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)

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

2 742,821

0,000

224 410,948

100,122

227 253,891

100,122

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

2 742,821

0,000

224 511,070

100,122

-
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01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

986,14

-

wyrażona w USD

338,82

-

wyrażona w PLN

1 007,83

986,14

wyrażona w USD

360,08

338,82

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku) *

4,44%

-8,29%

4.

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

973,22 (03.01.07)

963,41 (05.12.06)

5.

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (w złotych
ze wskazaniem daty wyceny)

1049,86 (13.06.07)

999,99 (15.11.06)

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

1008,15 (29.06.07)

985,75 (29.12.06)

wyrażona w USD

360,20 (29.06.07)

338,69 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:

*

1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

4,11%

3,08%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,02%

0,00%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%

Do wyliczenia zmiany procentowej w roku 2006 została przyjęta wartość jednostki uczestnictwa wyrażona w PLN na 31.12.2006 oraz wartość nominalna, czyli 1000 zł.

Strona 159

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu zbycia składników lokat
3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu
5) Pozostałe
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki
3) Pozostałe
II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych
3) Z tytułu wypłaconych opłat manipulacyjnych
4) Pozostałe
C.

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)

Strona 156

01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

-219 061

-44

5 604

0

0

0

5 604

0

0

0

224 665

44

0

0

222 731

44

1 920

0

13

0

1

0

224 785

111

229 725

111

229 480

110

245

1

0

0

4 940

0

2 515

0

0

0

2 191

0

234

0

-765

-2

5 724

67

65

0

5 024

65

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Amerykańskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku,
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytułów uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostek uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym –
zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – następuje
przydział lub odkupienie jednostek lub tytułów uczestnictwa.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
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l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w USD. Wartość ta wynika z przeliczenia wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
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iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
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dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 – NALEŻNOŚCI

Struktura pozycji bilansu „Należności”

30.06.2007

31.12.2006

Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

5

0

Należności z tytułu odsetek

1

0

NALEŻNOŚCI RAZEM

6

0

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”
Zobowiązania z tytułu nabytych lokat
Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
Zobowiązania wobec TFI
Pozostałe zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
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NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

356

356

USD

1 668

4 668

Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

21

21

USD

15

44

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

4 805

4 805

USD

1 699

4 756

W okresie od 31 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys.
w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):
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Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

19

19

USD

17

49

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.

NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
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3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w dolarach amerykańskich (USD)
na kwotę 226 896 tys. złotych co stanowiło 99,84% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 222 227 tys.
złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w dolarach amerykańskich (USD)
na kwotę 132 tys. złotych co stanowiło 86,27% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 88 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał zobowiązania denominowane w USD na kwotę 44 tys.
złotych co stanowiło 81,48% wszystkich zobowiązań Subfunduszu.

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.

NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
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1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):
Pozycja bilansowa

USD

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

PLN

RAZEM

222 227

0

222 227

4 668

356

5 024

1

5

6

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

USD

PLN

RAZEM

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

88

0

88

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

44

21

65

0

0

0

44

10

54

Należności
Zobowiązania

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
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Do dnia 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie wykazał dodatnich różnic kursowych w odniesieniu do
składników lokat.
3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):
01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą

zrealizowane

31.10-31.12.2006

niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

-195

-9 547

0

-1

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)
Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat”

01.01-30.06.2007

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

- dłużne papiery wartościowe

0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

107
0

RAZEM

107

W okresie obrotowym od 31 października 2006 do 31 grudnia 2006 Subfundusz nie odnotował
zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat.

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
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Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty)
z wyceny lokat”
01.01-30.06.2007
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

- dłużne papiery wartościowe

0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe

4 571
0

RAZEM

4 571

W okresie obrotowym od 31 października 2006 do 31 grudnia 2006 Subfundusz nie odnotował
niezrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat.
3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Subfunduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.

NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
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1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

99

2005

-

2004

-

Okres od 31 paździenika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. jest pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[USD]

2006

986,14

338,82

2005

-

-

2004

-

-

Okres od 31 paździenika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. jest pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapoľt nieza|eżnego biegłego ľewidenta z pľzeg|ądu spľawozdania finansowego
za okľes sześciumiesięcy zlkoÍlczony dnia 30 czer'wca 2007 ľoku

Dla Rady Nadzoľczej
PKo Towaľrystwa F'undusry Inwestycyjnych S.A.

l. Przepľowadzi|iśmyprzeg|ąd' załączonegojednostkowego sprawozdania finansowego za okĺes
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca 2007 ľoku Subfunduszu PKO/CREDIT sUIsSE
Amerykańskiego Rynku Akcji (,'Subfundusz'') wydzielonego w ramach PKO/CREDIT SUIS$E
Światowego Funduszu Walutowego - specjalisýcznego funduszu inwestycyjnego otwaľtego
z wydzie|onymi subfunduszami (,,Fundusz'') z siedzibą w Warszawie' ul. Puławska 15.

obejmującego:

.
.
.
.
.
.
.

wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
Zestawienie lokat sporządzone na
zŁotych,

dzieí 30 czerwca 2007 ľoku w kwocie fLf '227 tysięcy

bilans sporządzony nadzien30 czetwca 2007 roku, któľy wykazuje aktywa netto w kwocie
226.f7 0 tysięcy ztoýc|l,

rachunek wyniku z opeľacji za okres sześciurniesięcy zakończolly dnia 30 czeÍwca
200..] roku, wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie l.837 tysięcy złotycl"l,
Zestawienie nnial.l w aktywach netto za okres sześciu miesięcy zakończol-ly dlria 30 czerwca
200J roku, wykazujące zwiększenie stanu akýwów netto o kwotę 226'17I ýsięcy złotyc|l,

ľachunek przepýwów pieniężnych za okres sześciu miesięcy zakoficzony dnia 30 czerwca
2007 ľoku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnyclr netto o kwotę 5]24 tysięcy
złotyc|l, oraz
notY objaśniające i infonnację dodatkową

(,,załączonej ednostkowe spľawozdanie finansowe'').

f. Subfundusz jest wydzie|ony w ramach Funduszu zarządzanego i repľezentowanego pľzez
PKo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S'A. (,,Towarzystwo''). Za ľzetelnośó,
prawidłowośó i jasnośó załączonegojednostkowego spľawozdania finansowego' jakrőwnieżza
prawidłowośó ksiąg rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towarzystwa. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu załączonego jednostkowego sprawozdania
fi

3.

nansowego, rapoľtu z przeg|ądu'

Przeg|ąd przeprowađziliśmystosownie do obowiązującycli w Polsce przepisów prawa oľaz
norm wykonywania zawodu biegłego ľewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegtych
Rewidentów (,,Normy''). Normy nakładają na nas obowiązek zap|anowania i pľzeprowadzenia
przeg|ądu w taki sposób, aby lzyskać, umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnych niepľawidłowości.Przeglądu dokonaliśmy głównie dľogą ana|izy danych
finansowych, wglądu w księgi rachunkowe Subfunduszl oraz wykorzystania informacji
uzyskanych od kierownictwa otaz personelu Towarą,stwa. Zakres i mętoda pľzeglądu
sprawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badań |eiącvch u podstaw opinii wydawanej

ERNST & YoLING w PoLSCE JEST CZŁoNKIEM GLoBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YotING
Sąd Rejonowy dla nr.St' Walszaq'y w Waľszawie,

XII Wydział Gospodaľczy Kľajowego Rejestru Sądowego, I(RS: 00000064ó8
Kapitał zakładowy: 5 fl} 50() zł
NtP 526-020-79-76
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o rzetelności, pľawidłowościíjasnościspľawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydać
takiej opinii o załączonym jednostkowym spľawozdaniu finansowym.
A

5.

Jednostkowe spľawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia 3I października 2006 roku
do dnia 31 grudnia 2006 ľoku było przedmiotem badania przez innego biegłego rewidenta
đziałającegow imieniu innego podmiotu uprawnionego, który wydał z datąf6lutego 2007 roku
opinię bezzastrzeżeń o tym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Pľzeprowadzony przęZ nas pľzegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian
w załączonym jednostkowym Sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo,
rzete|nie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i ťlnansową
Subfunduszu na dzien 30 czerwca 2007 roku oraz jego wynik z operacji za okľes sześciu
miesięcy zakoiczony dnia 30 czerwca 2007 ľoku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U. z f00f r' nr 76' poz. 694, zpőżniejszymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

6.

oświadczenie depozytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami, zostało
dołączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres
sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku,, o któryn wydaliśmy raport
z przeg|ądu z datąf4 sieľpnia 2007 ľoku.
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane Subfunduszu
Nazwa Subfunduszu: Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji wydzielony w ramach
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji jest subfunduszem wydzielonym w ramach
Funduszu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio, który jest otwartym specjalistycznym
funduszem inwestycyjnym, działającym na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, na podstawie
ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami), która weszła w życie dnia 1 lipca 2004 r.
Statut Funduszu zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DFI/W/4033-13/11-4086/2005 z dnia 16 września 2005 r. o udzieleniu zezwolenia na utworzenie PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio posiada osobowość prawną. Został wpisany do
Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny,
Rejestrowy pod numerem RFI 208 w dniu 19 października 2005 r. Subfundusz nie posiada osobowości
prawnej.
Subfundusz został utworzony na czas nieokreślony.
2. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Subfunduszu
Celem Subfunduszu jest maksymalizacja zysków i wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu
wartości lokat Subfunduszu wyrażonych w jenach japońskich (JPY).
Zgodnie z prospektem informacyjnym, podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są:
i)

tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,
jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których działalność spełnia wymogi i
podlega kontroli w zakresie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1985 r.
(85/611/EEC) dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities);

ii) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 6 miesięcy dokonywane w walucie polskiej lub w
jenach japońskich w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu
bezpieczeństwa;
iii) dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego, hipoteczne listy zastawne
emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne.
Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa i
zarządzającego aktywami Subfunduszu popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych,
z uwzględnieniem optymalnego wzrostu wartości i przewidywanego kształtowania się kursu walut, w
szczególności jena japońskiego (JPY), przy czym:
1) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
Equity Fund (Lux) subfundusz Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend nie będzie niższa niż
30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
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2) całkowita wartość lokat w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny Credit Suisse
IndexMatch (Lux) subfundusz Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 nie będzie niższa niż
30% i nie będzie wyższa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu;
3) całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe w tym instrumenty rynku pieniężnego,
hipoteczne listy zastawne emitowane przez podmioty krajowe lub zagraniczne nie będzie wyższa niż
20% wartości Aktywów Subfunduszu;
4) całkowita wartość lokat w depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych nie będzie
wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
Zobowiązania Subfunduszu z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych lub instytucjach
kredytowych nie mogą przekroczyć 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili ich zaciągania, przy
czym termin spłaty tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać roku.
Subfundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, na
zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów
finansowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1728) pod warunkiem, że Subfundusz otrzyma odpowiednie zabezpieczenie
w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych mogących być przedmiotem lokat Subfunduszu, oraz że
pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Aktywów Netto
Subfunduszu. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art.
art. 146 ust. 1 lit. d i e statutu PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
3. Dane Towarzystwa będącego organem Funduszu w ramach którego wydzielony jest
Subfundusz
Nazwa, siedziba Towarzystwa:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000019384. Do dnia 19 marca 2006 roku PKO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działało pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji
obejmuje okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.
Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2007 r.
5. Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji
sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć
przyszłości tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie istnieją okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności Subfunduszu.
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6. Podmiot, któremu powierzono przegląd sprawozdania finansowego Subfunduszu
Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku
Akcji za okres półroczny od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. powierzono firmie Ernst & Young Audit sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1 wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 130.
7. Kategorie jednostek uczestnictwa Subfunduszu
Subfundusz oferuje jednorodne jednostki uczestnictwa, charakteryzujące się tym, że uczestnik przy nabywaniu
płaci opłatę manipulacyjną maksymalnie do wysokości 1% kwoty wpłaty.
Wynagrodzenie Towarzystwa jest pobierane maksymalnie do wysokości 4% w skali roku.
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ZESTAWIENIE LOKAT
na dzień 30 czerwca 2007 r.
1) TABELA GŁÓWNA
Na dzień 30 czerwca 2007 r.

Składniki lokat

Na dzień 31 grudnia 2006 r.

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
złotych

Udział w aktywach
ogółem (%)

Wartość według wyceny
Wartość według ceny
na dzień bilansowy w tys.
nabycia w tys. złotych
złotych

Akcje

-

-

-

-

-

-

Warranty subskrypcyjne

-

-

-

-

-

-

Prawa do akcji

-

-

-

-

-

-

Prawa poboru

-

-

-

-

-

-

Kwity depozytowe

-

-

-

-

-

-

Udział w aktywach
ogółem (%)

Listy zastawne

-

-

-

-

-

-

Dłużne papiery wartościowe

-

-

-

-

-

-

Instrumenty pochodne

-

-

-

-

-

-

Udziały w spółkach z o.o.

-

-

-

-

-

-

Jednostki uczestnictwa

-

-

-

-

-

-

Certyfikaty inwestycyjne

-

-

-

-

-

-

584

568

71,63

96

100

95,24

Wierzytelności

-

-

-

-

-

-

Weksle

-

-

-

-

-

-

Depozyty

-

-

-

-

-

-

Waluty

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości

-

-

-

-

-

-

Statki morskie

-

-

-

-

-

-

Inne

-

-

-

-

-

-

584

568

71,63

96

100

95,24

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Razem
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2) TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartość według ceny
nabycia w tys. złotych

Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
złotych

Udział w
aktywach
ogółem (%)

CS EF (Lux) Japan Megatrend Yen B

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend B JPY

Luksemburg

515

292

282

35,56

CS IM (Lux) on Nikkei 300 B

nienotowane na aktywnym rynku

nie dotyczy

Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300 B

Luksemburg

1 018

292

286

36,07

1 533

584

568

71,63

Razem
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BILANS
sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 r.
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)

I. AKTYWA
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe N
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe NN

30.06.2007

31.12.2006

793

105

215

5

10

0

0

0

0

0

568

100

0

0

0

0

13

0

III. AKTYWA NETTO (I-II)

780

105

IV. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU

Pozostałe aktywa
II. ZOBOWIĄZANIA

807

100

Kapitał wpłacony

844

100

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

-37

0

-11

0

-11

0

0

0

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

-16

5

VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)

780

105

782,085

100,122

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w PLN

997,78

1 044,14

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w JPY

44 046,26

42 682,42

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

Liczba jednostek uczestnictwa
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tysiącach złotych)

I. PRZYCHODY Z LOKAT

01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

2

1

Dywidendy i inne udziały w zyskach

0

0

Przychody odsetkowe

2

0

Dodatnie saldo różnic kursowych

0

1

Pozostałe P

0

0

II. KOSZTY SUBFUNDUSZU

13

1

Wynagrodzenie dla towarzystwa

8

1

Koszty odsetkowe

0

0

Ujemne saldo różnic kursowych

5

0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

0

Pozostałe K

0

0

0

0

13

1

V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV)

-11

0

VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)

-21

5

III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

IV. KOSZTY SUBFUNDUSZU NETTO (II-III)

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

0

0

- z tytułu różnic kursowych

0

0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

-21

5

- z tytułu różnic kursowych

-39

-3

-32

5

-40,93

44,14

VII. WYNIK Z OPERACJI (V+/-VI)
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)
01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

105

0

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

-32

5

-11

0

0

0

-21

5

-32

5

I. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO:

Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) Subfunduszu (razem)

0

0

Z przychodów z lokat netto

0

0

Ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

Z przychodów ze zbycia lokat

0

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

707

100

744

100

37

0

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

675

105

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

780

105

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

413

102

717,024

100,122

Zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek
uczestnictwa)
Zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych
jednostek uczestnictwa)

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

35,061

0,000

681,963

100,122

817,146

100,122

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Subfunduszu
Liczba zbytych jednostek uczestnictwa
Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa

35,061

0,000

782,085

100,122

-

Strona 181

-

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 roku

01.01-30.06.2007

31.10-31.12.2006

III. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

1 044,14

-

wyrażona w JPY

42 682,42

-

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
wyrażona w PLN

997,78

1 044,14

wyrażona w JPY

44 046,26

42 682,42

3.

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie
sprawozdawczym (w skali roku) *

4.

5.

-8,95%

26,41%

Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym (w
złotych ze wskazaniem daty wyceny)

975,14 (21.05.07)

993.80 (27.11.06)

Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażoną w PLN w okresie sprawozdawczym
(w złotych ze wskazaniem daty wyceny)

1 112,48 (28.02.07)

1 048.96 (28.12.06)

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)
wyrażona w PLN

987,55 (29.06.07)

1 044.40 (29.12.06)

wyrażona w JPY

43 594,67 (29.06.07)

42 693.05 (29.12.06)

IV. PROCENTOWY UDZIAŁ KOSZTÓW SUBFUNDUSZU W ŚREDNIEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO SUBFUNDUSZU (w skali roku), w tym:

*

1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

3,91%

3,09%

2. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

0,00%

0,00%

3. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0,00%

0,00%

4. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

0,00%

0,00%

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami Subfunduszu

0,00%

0,00%

Do wyliczenia zmiany procentowej w 2006 roku została przyjęta wartość jednostki uczestnictwa wyrażona w PLN na 31.12.2006 oraz wartość nominalna, czyli 1000 zł.
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Rachunek przepływów pieniężnych
(w tysiącach złotych)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu posiadanych lokat

31.10-31.12.2006

-494

-95

0

0

0

0

2) Z tytułu zbycia składników lokat

0

0

3) Pozostałe

0

0

494

95

II. Wydatki
1) Z tytułu posiadanych lokat
2) Z tytułu nabycia składników lokat
3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa

0

0

488

95

6

0

4) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów Subfunduszu

0

0

5) Pozostałe

0

0

709

100

751

100

749

100

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy
1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
2) Odsetki

2

0

3) Pozostałe

0

0

42

0

37

0

II. Wydatki
1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa

C.

01.01-30.06.2007

2) Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych

0

0

3) Pozostałe

5

0

-5

0

215

5

5

0

215

5

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na początek okresu
sprawozdawczego

F.

Środki pienieżne i ekwiwalenty środków pienieżnych na koniec okresu
sprawozdawczego (E+/-D+/-C)
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA NR 1 – POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SUBFUNDUSZU
1. Opis przyjętych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym rachunkowość Subfunduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami) oraz z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami).
Księgi rachunkowe prowadzone były odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.1. Ujmowanie i prezentacja informacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest w języku polskim i w walucie polskiej. Dane wykazane są w
tysiącach złotych za wyjątkiem wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyniku z operacji na
jednostkę uczestnictwa wykazanych z dokładnością do 0,01 zł.
Sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu składa się z następujących elementów:
a) Wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierającego podstawowe dane
identyfikujące Subfundusz, w tym zwięzły opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu,
b) Zestawienia lokat, składającego się z tabeli głównej oraz tabel uzupełniających, zawierających
szczegółowe dane o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszu,
c) Bilansu, prezentującego składniki aktywów i pasywów Subfunduszu, kapitały oraz zakumulowany wynik
finansowy,
d) Rachunku wyniku z operacji, prezentującego przychody i koszty Subfunduszu oraz zrealizowane i
niezrealizowane zyski bądź straty Subfunduszu,
e) Zestawienia zmian w aktywach netto, zawierającego między innymi dodatkowe informacje o zmianach
ilościowych i wartościowych wyemitowanych przez Subfundusz jednostek uczestnictwa,
f)

Rachunku przepływów pieniężnych, prezentującego przepływy pieniężne Subfunduszu w poszczególnych
segmentach działalności.

g) Not objaśniających, zawierających dodatkowe informacje o posiadanych przez Subfundusz składnikach
aktywów i pasywów oraz pozycjach rachunku wyniku.
h) Informacji dodatkowej, zawierającej uzupełniające informacje, które mogłyby mieć wpływ na ocenę
sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
Zestawienie lokat, Bilans, Rachunek wyniku z operacji, Zestawienie zmian w aktywach netto oraz Rachunek
przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które
stanowią integralną część jednostkowego sprawozdania finansowego.
Półroczne sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr
231, poz. 2318 z późniejszymi zmianami), podlega przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta i
jest publikowane wraz z raportem biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego na stronie internetowej
www.pkotfi.pl.
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1.2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Subfunduszu
a) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczyły.
b) Nabycie albo zbycie składników lokat przez Subfundusz ujmowane było w księgach rachunkowych w
dacie zawarcia umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte do godziny określonej w Statucie
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy – sfio jako moment wyceny, ujmowane były w
księgach rachunkowych Subfunduszu w danym dniu wyceny, pod warunkiem uzyskania wiarygodnego
dokumentu potwierdzającego zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy umowy zostały zawarte po
godzinie określonej w Statucie jako moment wyceny lub gdy w przypadku, o którym mowa w zdaniu
powyżej, Subfundusz nie uzyskał wiarygodnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, umowy te
uwzględniane były w najbliższym dniu wyceny. Za moment wyceny Statut przyjmuje godzinę 12.00 w
południe czasu polskiego.
W przypadku nabywania albo zbywania przez Subfundusz tytułów uczestnictwa emitowanych przez
zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lub jednostek uczestnictwa
emitowanych przez fundusze zagraniczne, za moment zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym –
zgodnie ze statutem danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania – następuje
przydział lub odkupienie jednostek lub tytułów uczestnictwa.
c) Nabyte składniki lokat ujmowane były w księgach rachunkowych według ceny nabycia uwzględniającej
koszty związane z ich nabyciem, w szczególności prowizje maklerskie. Składnikom lokat nabytym
nieodpłatnie została przypisana cena nabycia równa zeru.
d) Składnikom lokat otrzymanym w zamian za inne składniki została przypisana cena nabycia wynikająca z
ceny nabycia składników lokat wymienionych i ewentualnych dopłat lub otrzymanych przychodów
pieniężnych.
e) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego był dzień, w
którym agent transferowy dokonał ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim
rejestrze.
f)

Zysk lub strata ze zbycia lokat wyliczana była metodą HIFO (najdroższe sprzedaje się jako pierwsze),
polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia, a w przypadku składników
wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

g) W celu obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest
PKO/CREDIT SUISSE Światowy Fundusz Walutowy - sfio, przyjęta została metoda FIFO, co oznacza, że
Subfundusz w pierwszej kolejności dokonywał odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych jako pierwsze.
h) Operacje dotyczące Subfunduszu ujmowane były w walucie, w której zostały wyrażone, a także w walucie
polskiej po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu.
i)

Naliczone przychody Subfunduszu obejmują w szczególności: przychody odsetkowe oraz dodatnie saldo
różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w
walutach obcych.

j)

Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, naliczane
były zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

k) Koszty operacyjne Subfunduszu obejmują w szczególności: wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie,
koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków
pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. W księgach Subfunduszu codziennie
tworzona była rezerwa na wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz na inne koszty, które zgodnie
ze Statutem są pokrywane przez Subfundusz. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszały
uprzednio utworzoną rezerwę. Wysokość tworzonej rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za
zarządzanie nie przekroczyła w skali roku poziomu statutowego limitu.
Strona 181

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 r.

l)

Zobowiązania związane z funkcjonowaniem Subfunduszu obciążają wyłącznie aktywa Subfunduszu.
Zobowiązania związane z funkcjonowaniem całego Funduszu obciążają aktywa Subfunduszu
proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto Funduszu.

1.3. Metody wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny
składników lokat oraz zobowiązań Subfunduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

Ustalanie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
a) W każdym dniu wyceny wyceniane były aktywa Subfunduszu oraz ustalane w złotych polskich:
i)

wartość aktywów netto Subfunduszu,

ii)

wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

b) Wartość aktywów netto Subfunduszu ustalana była poprzez pomniejszenie wartości aktywów
Subfunduszu o zobowiązania, związane wyłącznie z funkcjonowaniem tego Subfunduszu oraz o część
zobowiązań przypadających na dany Subfundusz, które związane były z funkcjonowaniem Funduszu, w
proporcji uzależnionej od udziału wartości aktywów netto Subfunduszu w wartości aktywów netto
Funduszu.
c) Wartość aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa obliczana była poprzez podzielenie
wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru
uczestników w dniu wyceny. Na potrzeby określania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w
dniu wyceny nie były uwzględniane zmiany w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujęte w
rejestrze uczestników w tym dniu wyceny.
d) Dodatkowo w celach informacyjnych w każdym dniu wyceny publikowana była wartość aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa Subfunduszu wyrażona w jenach japońskich. Wartość ta wynika z przeliczenia
wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyceny.

Metody wyceny aktywów netto Subfunduszu – zasady ogólne
a) W każdym dniu wyceny Subfundusz wyceniał aktywa i ustalał zobowiązania. Jako moment wyceny
Subfundusz przyjął godzinę 12.00 w południe czasu polskiego, o której pobierane były ostatnio dostępne
kursy, pozwalające na oszacowanie wartości godziwej posiadanych przez Subfundusz składników lokat w
danym dniu wyceny.
b) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej.
c) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były według wiarygodnie oszacowanej
wartości godziwej, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych wycenianych w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
d) Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą Subfundusz uznawał wartość wyznaczoną poprzez:
i)

oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą
tego rodzaju usługi, o ile możliwe było rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów
pieniężnych związanych z tym składnikiem,

ii)

zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu
dane wejściowe pochodziły z aktywnego rynku,

iii)

oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji,
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iv)

oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istniał aktywny rynek, na podstawie
publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w
szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

e) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych były wyceniane lub ustalane w walucie, w
której były notowane na aktywnym rynku, a w przypadku braku notowań na aktywnym rynku, w walucie,
w której były denominowane. Aktywa te oraz zobowiązania wykazywane były w polskich złotych, po
przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

Metody wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku
a) Dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku, wyceniane były według ostatniego
dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim w danym
dniu wyceny zawarto transakcję na aktywnym rynku. Jeżeli wolumen obrotu na danym papierze
udziałowym był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja,
wówczas Subfundusz wyceniał dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny w momencie
dokonywania wyceny kurs ustalony na aktywnym rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korygowania takiego Subfundusz dokonywał w oparciu
model bazujący na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego
rodzaju usługi, w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W
przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwa szacowana była na
podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego papieru
wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie miały zastosowania, wartość godziwa
szacowana była w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W przypadku, gdy dzień
wyceny nie był dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, dłużne papiery wartościowe wyceniane były
według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia, ustalonego na
aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej
jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości
godziwej, zgodnie z modelami wyceny wskazanymi powyżej.
b) W przypadku, gdy dany składnik lokat był notowany na kilku rynkach aktywnych, za wartość godziwą
przyjmowany był kurs ustalany na rynku głównym. Wybór rynku głównego dokonywany był niezwłocznie
po uzyskaniu wiarygodnej informacji niezbędnej do oceny wszystkich rynków, na których dany składnik
lokat był notowany, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w oparciu o wolumen obrotów na
danym składniku lokat. Za rynek główny dla danego składnika lokat uznawany był rynek, na którym
wolumen obrotów w miesiącu poprzednim był najwyższy.

Metody wyceny składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku – składniki lokat wyceniane w
skorygowanej cenie nabycia
a) Dłużne papiery wartościowe nienotowane na aktywnym rynku wyceniane były w skorygowanej cenie
nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Jeżeli papiery te były dotychczas
wyceniane przez Subfundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień
przeszacowania, Subfundusz przyjmował tę wartość.
b) Bony skarbowe wyceniane były w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej.
c) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wyceniane były od dnia
zawarcia umowy kupna w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej.
d) Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu,
wyceniane były od dnia zawarcia umowy sprzedaży, stosując efektywną stopę procentową.
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e) Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wyceniane były według ostatniej ogłoszonej przez
dany fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zmian
wartości godziwej.
f)

Odsetki od depozytów naliczane były przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał zmian metod ujmowania operacji w księgach
rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

NOTA NR 2 - NALEŻNOŚCI

Struktura pozycji bilansu „Należności”

30.06.2007

31.12.2006

Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa

10

0

NALEŻNOŚCI RAZEM

10

0

NOTA NR 3 – ZOBOWIĄZANIA

Struktura pozycji bilansu „Zobowiązania”

30.06.2007

Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa
Zobowiązania wobec TFI
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

31.12.2006
11

0

2

0

13

0

NOTA NR 4 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy
Na dzień 30 czerwca 2007 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 czewca 2007 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

212

212

JPY

126

3
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Na dzień 31 grudnia 2006 r. struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedstawiała się
następująco (w tys. w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia
29 grudnia 2006 r.):

Wartość w danej
Wartość w PLN
walucie

NAZWA BANKU

Waluta

BH w Warszawie S.A.

PLN

2

2

JPY

120

3

2. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu
zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. średni poziom środków pieniężnych utrzymywanych
w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys. w danej walucie
oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 czewca 2007 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

89

89

JPY

219

5

W okresie od 31 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. średni poziom środków pieniężnych
utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu przedstawiał się następująco (w tys.
w danej walucie oraz po przeliczeniu na tys. złotych według kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2006 r.):

Waluta

Wartość w danej walucie

Wartość w PLN

PLN

10

10

JPY

795

19

3. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał ekwiwalentów środków
pieniężnych.
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NOTA NR 5 – RYZYKA
1. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem stopy procentowej, w
podziale na kategorie bilansowe
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem stopy procentowej uznaje się aktywa lub zobowiązania,
których wartość godziwa lub wysokość przepływów związanych z danym aktywem lub zobowiązaniem
uzależniona jest od poziomu stóp procentowych. Papiery dłużne o stałym oprocentowaniu są bardziej narażone
na ryzyko spadku wartości godziwej spowodowanej wzrostem stóp procentowych niż papiery o zmiennym
oprocentowaniu.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.
Na dzień 31grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał aktywów oraz nie zaciągał zobowiązań obciążonych
ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej ani ryzykiem przepływów środków pieniężnych
wynikającym ze stopy procentowej.

2. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na
kategorie bilansowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko niewypełnienia przez emitenta świadczenia wynikającego z
wyemitowanych papierów wartościowych lub niewywiązania się kontrahenta z zawartych transakcji
terminowych mających za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz transakcji przy
zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. W przypadku dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych
przez skarb państwa ryzykiem kredytowym jest ryzyko kraju emitującego dany papier.
Maksymalny poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem kredytowym wyrażony jest przez
wartość bilansową składników lokat oraz transakcji, z którymi związane jest ryzyko kredytowe, przy czym w
odniesieniu do niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzykiem kredytowym obciążone są jedynie
pozycje o dodatnim saldzie rozliczeń.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał składników lokat obciążonych ryzykiem kredytowym.
Brak istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat.

3. Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Subfunduszu ryzykiem walutowym
Za aktywa lub zobowiązania obciążone ryzykiem walutowym uznaje się aktywa lub zobowiązania, których
wartość godziwa uzależniona jest od poziomu kursów walut obcych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w jenach japońskich (JPY) na
kwotę 571 tys. złotych co stanowiło 72,01% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 568 tys. złotych.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym.
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Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz posiadał aktywa denominowane w jenach japońskich (JPY) na
kwotę 103 tys. złotych co stanowiło 98,10% aktywów Subfunduszu, w tym tytuły uczestnictwa emitowane
przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą na kwotę 100 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie posiadał zobowiązań obciążonych ryzykiem walutowym..

NOTA NR 6 – Instrumenty pochodne
Na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. nie były zawarte przez Subfundusz żadne transakcje
dotyczące instrumentów pochodnych.

NOTA NR 7 – Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu lub drugiej strony do odkupu
1. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
2. Transakcje przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
3. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Subfunduszu w trybie przepisów
rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
4. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Subfundusz w trybie
przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
Na dzień 30 czerwca 2007 roku Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. Subfundusz nie był stroną takich transakcji.
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NOTA NR 8 – KREDYTY I POŻYCZKI
1. Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez Subfundusz kredytach i pożyczkach
pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały zaciągnięte i wykorzystane
przez Subfundusz kredyty i pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż
1% wartości aktywów Subfunduszu.
2. Informacje o udzielonych przez Subfundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na
dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości aktywów Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym i poprzedzającym okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone przez
Subfundusz pożyczki pieniężne w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1% wartości
aktywów Subfunduszu.

NOTA NR 9 – WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
1. Walutowa struktura pozycji bilansu
Na dzień 30 czerwca 2007 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

JPY

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PLN

RAZEM

568

0

568

3

212

215

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
Na dzień 31 grudnia 2006 r. walutowa struktura pozycji bilansu w przeliczeniu na PLN przedstawiała się
następująco (w tys. złotych):

Pozycja bilansowa

JPY
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Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

100

0

100

3

2

5

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wszystkie pozostałe pozycje bilansu były denominowane w PLN.
2. Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu

Do dnia 30 czerwca 2007 r. Subfundusz nie wykazał dodatnich różnic kursowych w odniesieniu do
składników lokat.

3. Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu
Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat Subfunduszu przedstawiały się następująco (w tys. złotych):

01.01-30.06.2007
Składnik lokat
Tytuły uczestnictwa emitowane przez
instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granicą

zrealizowane

31.10-31.12.2006

niezrealizowane* zrealizowane niezrealizowane*

0

-39

0

-3

* wzrost (-)/spadek (+) ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych

NOTA NR 10 – DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów,
według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys. złotych)
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie odnotował zrealizowanego zysku(straty) ze zbycia lokat.

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla
każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie Subfunduszu (w tys.
złotych)
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Struktura pozycji rachunku wyniku z operacji
„Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku
(straty) z wyceny lokat”

01.01-30.06.2007 31.10-31.12.2006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

- dłużne papiery wartościowe

0

0

-21

5

0

0

-21

5

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
RAZEM

3. Wypłacone dochody Subfunduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz
zrealizowany zysk ze zbycia lokat
Zgodnie ze Statutem Subfundusz nie wypłaca uczestnikom dywidend ani innych zysków kapitałowych.
Dochody te mogą być realizowane przez uczestników jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa
przez Subfundusz.

NOTA NR 11 – KOSZTY SUBFUNDUSZU
Zgodnie z zapisami statutu Funduszu, wynagrodzenie wypłacone Towarzystwu jest pomniejszone o
świadczenia dodatkowe na rzecz uczestników , którzy przystąpili do Wyspecjalizowanego Programu
Inwestycyjnego. W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie wypłacone Towarzystwu zostało pomniejszone o
kwotę 1 tys. zł. z tytułu świadczeń dodatkowych .
1. Koszty pokrywane przez Towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie
przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji
Subfundusz nie prowadzi ewidencji kosztów przekraczających wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie, pokrywanych przez Towarzystwo z tego wynagrodzenia. W księgach Subfunduszu jako koszt
ewidencjonowane jest wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie oraz koszty nielimitowane pokrywane przez
Subfundusz.
2. Wynagrodzenie dla Towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników
Subfunduszu
Zgodnie ze Statutem Funduszu, wypłacane przez Subfundusz wynagrodzenie dla Towarzystwa nie jest
uzależnione od wyników Subfunduszu.

NOTA NR 12 – DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
1. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe
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Rok

Wartość aktywów netto na koniec
roku obrotowego

2006

105

2005

-

2004

-

Okres od 31 paździenika 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. jest pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.
2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie
lata obrotowe

Rok

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
[PLN]

[JPY]

2006

1 044,14

42 682,42

2005

-

-

2004

-

-

Okres od 31 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. jest pierwszym okresem sprawozdawczym
Subfunduszu.
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INFORMACJA DODATKOWA
1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nastąpiły

po

dniu

bilansowym,

a

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
3.

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
Nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy danymi porównawczymi ujawnionymi w sprawozdaniu
finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

4.

Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i
rentowność Subfunduszu
W okresie sprawozdawczym Subfundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych, mających wpływ
na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu, w
związku z czym nie zaistniała konieczność informowania uczestników o zmianie wartości jednostki
uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki zawieszania zbywania lub
odkupywania jednostek uczestnictwa, a także zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa. W okresie sprawozdawczym w Subfunduszu nie wystąpiły przypadki
nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Subfundusz.

5.

Kontynuacja działalności Subfunduszu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania
działalności przez Subfundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tj. przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia bilansowego. W przekonaniu Zarządu PKO TFI S.A. nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Subfunduszu.

6.

Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich
zmian
Subfundusz nie posiada innych informacji niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
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Rapoľt niezależnego biegłego ľewidenta z pľzeglądu spľawozdania Íinansowego
za okľes sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czeľwca 2007 ľoku

DIa Rady Nadzoľczej

PKo Towaľzystwa Funduszy Inwestycyjnych

S.A.

L Przeprowadziliśmy przeg|ąď

załączonego jednostkowego spľawozdania ťtnansowego za okľes
sześciu miesięcy zako,hczony dnia 30 czerwca 2007 roku Subfunduszu PKO/CREDIT SUISSE

Japońskiego Rynku Akcji (,'Subfundusz'') wydzielonego w ramach PKO/CREDIT SUISSE
Światowego Funduszu Walutowego _ specjalisýcznego funduszu inwesýcyjnego otwaľtego
z wydzie|onymi subfunduszami (',Fundusz'') z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,
obejmującego:

.
.
.
.
.

o

.

wpľowadzenie dojednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat spoľządzone na dzien 30 czetwca2007 roku w kwocie 568 ýsięcy złotych,
bilans sporządzony na dzien 30 czerwca 2007 ľoku, któľy wykazuje aktywa netto w kwocie
780 tysięcy złoýcb,

rachllnek wyniku

z

opeľacji za okľes sześciumiesięcy zakonczony dnia 30 czerwca

2007 ľoku, wykazujący Lrjemny wynik z opeľacji w kwocie 32 tysięcy złotych,
zestawienie zmian w aktywach nętto za okľes sześciumiesięcy zakończony dnia 30 czerwca
2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu aktywów netto o kwotę 675 ýsięcy złoýc|l,
ľachunek przepýwów pieniężIlych za okres sześciu miesięcy zako,ŕlczony dnia 30 cze[wca
2007 ľoku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 215 ýsięcy
złotyc|l, oraz
notY objaśniające i infoľmację dodatkową

(,,załączonejedllostkowe spľawozdanie finansowe'').

f. Subfundusz jest wydzielony w ramach Funduszu zarządzanego i reprezentowanego pľzez
PKo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Towaľzystwo''). Za ľzete|nośó,

prawidłowośó ijasnośćzałączonego jednostkowego Spľawozdania finansowego' jak rőwnież za
prawidłowośćksiąg ľaclrunkowych Subfunduszu odpowiada Zarząd Towarzystwa. Naszym
zadaniem było wydanie, na podstawie przeglądu załączonego jednostkowego Spľawozdania
fi nansowego, ľaportu z przeglądll.

3.

Przeg|ąd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz
norm wykonywania zawodu biegłego ľewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (,,Normy'')' Normy nakładają na nas obowiązek zap|anowania i przeprowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskać, umiarkowaną pewnośó, że sprawozdanie finansowe nie
zavłieta istotnych nieprawidłowości.Pľzeglądu dokonaliśmy głównie dľogą analizy danych
finansowych, wglądu w księgi rachunkowe Subfunduszľ oraz wykoľzystania infomacji
uzyskanych od kierownictwa oraz peľsone|u Towar4lstwa. Zakres i metoda przeglądu
spľawozdania finansowego istotnie rőżnią się od badań |eżących u podstaw opinii wydawanej
o rzetelności, pľawidłowościijasnościsprawozdania finansowego. Dlatego nie możemy wydaó
takiej opini i o załączony m j edno stkowym sp rawozdan iu fi nansowym.
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Jednostkowe spľawozdanie finansowe Subfunduszu za okres od dnia 3| października 2006 ľoku
do dnia 31 grudnia 2006 roku było pľzedmiotem badania przez innego biegłego rewidenta
działającego w imieniu innego podmiotu upľawnionego, który wydał z datą26 |utego 2007 ľoku
opinię bezzastrzeżeń o ým jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzony przez nas przeg|ąd nie wykazał pottzeby dokonania istotnych zmian
w zał'ączonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo,
rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową
Subfunduszu na dzien 30 czerwca 2007 ľoku oraz jego wynik z operacji za okres sześciu
miesięcy zakoÍĺczony dnia 30 czerwca f007 roku zgodnie z zasadami rachunkowości
określonymi w ustawie z dnia 29 września1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U, z 2002 t. nr 76, poz. 694, zpőżniejsrymi zmianami) i odpowiednio wydanymi na jej
podstawie przepisami.

6.

oświadczenie depozytariusza Subfunduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostało
dołączone do połączonego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za okres
sześciu miesięcy zakonczony dnia 30 czerwca f007 roku, o którym wydaliśmy rapoft
z przeg|ądu z datą24 sieľpnia 2007 roku.

w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo oNZ 1, 00-L24 Waľszawa
nľ ewidencyjny l30

Aľkadiusz Krasowski

fttrffi,

Biegły rewident nr l0018l,/41.,7

Biegły ľewident nr 970.7ľ7f55

,Đominik Januszewski

ERNST& YOUNG

Warszawa, dnia24 sieľpnia 2007 ľoku

AUDIT sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 0O-'l 24 Warszawa

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, tel. (+48 22) 521 56 00, faks (+48 22) 521 56 01

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz. 2318 z późniejszymi
zmianami) przedstawia połączone sprawozdanie finansowe funduszu PKO/CREDIT SUISSE
Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z
wydzielonymi subfunduszami,
obejmujące:
1. Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego
2. Połączone zestawienie lokat według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku
3. Połączony bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 roku wykazujący aktywa netto w
wysokości 410 036 tys. złotych
4. Połączony rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku
wykazujący wynik ujemny z operacji w wysokości 12 819 tys. złotych
5. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto
6. Połączony rachunek przepływów pieniężnych

Tomasz Bogutyn
Prezes Zarządu

Marcin Jarkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Serafin
Główny Księgowy Funduszy
Warszawa, 24 sierpnia 2007 roku

Michał Stępniewski
Członek Zarządu

