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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S polka Akcyj na
1. Przeprowadzilismy badanie zahtczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (,okres sprawozdawczy")
ING Subfunduszu Perspektywa 2045 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Perpektywa
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibet w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmujetcego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporzetdzone na dzien 31 grudnia 2012 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniajetce
i informacj~ dodatkowet (,zaletczone jednostkowe sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzetdzenie zgodnie
z wymagajetcymi zastosowania zasadami (politykv rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksictg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzetd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzetdzajetcego Funduszem i reprezentujetcego Fundusz. Ponadto, Zarzetd Towarzystwa oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa set zobowietzani do zapewnienia, aby zaletczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzetdu Towarzystwa skierowana do
uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,
z p6zn. zm. - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zaletczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagajetcymi zastosowania zasadami (politykv rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ majettkowet i finansowct, jak tez
wynik z operacji Subfunduszu oraz czy ksi~gi rachunkowe stanowietce podstaw~ jego
sporzetdzenia set prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zaletczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowet
Rewident6w w Polsce,
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w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnet pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie- w duzej mierze metodet
wyrywkowet - dokumentacji, z kt6rej wynikajet kwoty i informacje zawarte w zaletczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen~ poprawnosci
przyj~tych i stosowanych przez Zarzetd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczetcych
szacunk6w dokonanych przez Zarzetd Towarzystwa, jak i og61nej prezentacji zaletczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
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dostarczylo nam wystarczaj'lcych podstaw do wyrazenia opinii o zahtczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4.

Naszym zdaniem zahtczone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj'ltkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 20 12 roku;
• sporz'ldzone zostalo zgodnie z wymagaj'lcymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci, wynikaj'lcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi~ rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj'lcymi na form~ i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj'lcymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz'ldzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami,
zostaly dol'lczone do pol'lczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz'ldzonegb za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o kt6rym wydalismy opini~ z dniem
29 marca 2013 roku.
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lNG Subfundusz Perspektywa 2045
Sprawozdanie finansowe za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z p6iniejszymi
zmianami) Zarzf!d lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu
Perspektywa 2045, na kt6re sklada sitt:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzieil 31 grudnia 2012 r. o wartosci 699 tys. zlotych;
3) bilans sporzf!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 779 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujf!CY zysk z operacji w kwocie 54 tys . zlotych ;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujq.ce zwittkszenie stanu warto sci aktyw6w
netto o kwoty 779 tys. zlotych;
6) noty objasniajf!ce;
7) informacja dodatkowa.
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Dy rektor Departamentu Ksir:gowosci Funduszy

Warszccwa, 29 marca 2013 r.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Perspektywa 2045
za okres od 13.03.2012 roku do 31.12.2012 roku

WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU PERSPEKTYW A 2045
Nazwa funduszu:

lNG Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu:

Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Perspektywa SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Data utworzenia:
Okres najaki zostalutworzony:
Wpis do rejestru funduszy :

lNG Perspektywa SFlO posiada osobowosc prawnC). lNG Subfundusz· Perspektywa 2045 utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFI/I/40331619111112/UIKM z dnia 9 lutego 2012 r.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokrdlony
13 marca 2012 r. pod numerem RFi 716

lNG Subfundusz Perspektywa 2045 jestjednym z szesciu Subfunduszy utworzonych na czas nieokrdlony w ramach Funduszu (nazwalskr6t nazwy):

1. ING Subfundusz Perspektywa 2045 I ING Perspektywa 2045
lNG Subfundusz Perspektywa 2040 I lNG Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2035 I lNG Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2030 I lNG Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2025 I lNG Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2020 I lNG Perspektywa 2020

2.
3.
4.
5.
6.

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujC) indywidualnC) polityky inwestycyjnC) dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje siy Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w horyzoncie inwestycyjnym wyznaczonym Datq Docelowq . Przez
Daty DocelowC) rozumie siy rok kalendarzowy, w kt6rym zrealizowac siy majC) cele emerytalne dla Uczestnik6w lub inne planowane przez nich cele finansowe .
DatC) docelowC) dla Subfunduszu jest rok 2045 .
Aktywa Subfunduszu SC) inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zarzqdzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitalowe_j
Towarzystwa, zar6wno funduszy o charakterze akcyjnym jak i funduszy o charakterze dluznym, dajC)cych mozliwosc inwestycji na rynku krajowym jak i
zagranicznym. Docelowa alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg61ne klasy aktyw6w charakteryzujqce siy r6Znym poziomem ryzyka jest zmienna w
czasie i dokonywana bydzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrument6w charakteryzujC)cych siy najwyzszym poziomem ryzyka na
rzecz bardziej konserwatywnej zwiqzanej z instrumentami o nizszym poziomie ryzyka w miary zblizania siy okresu funkcjonowania Subfunduszu do daty
docelowej.
W poczC)tkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 65% aktyw6w Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostala zas
CZ((SC aktyw6w Subfunduszu inwestowana bydzie w fundusze o charakterze dluznym. W miary uplywu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% aktyw6w
Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze dluznym.
Srodki Subfunduszu inwestowane SC) zgodnie z nast((pUjC)cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieniy:Znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 50% wartosci aktyw6w,
2. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne - do 30% wartosci aktyvv6w,
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6lnego inwestowania z s iedzibq za
gran icC) - do 100% wartosci aktyw6w,
4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp61nego inwestowania z s ied zibC) za
granicC), kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w akcje- od 9% do 65% wartosci aktyw6w,
5. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytuc_ji wsp6lnego inwestowania z siedzib<j za
granicC), kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w instrumenty dluzne- do 91% aktyw6w,
6. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
7. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, 5 i 6 obowiqzuje lC)cznie limit wskazany w pkt 5.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 4 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 4.
10. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane; gwarantowane lub poryczone przez Skarb Pat'lstwa, z tym ze
obowiC)zany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniy:Znego co najmniej szdciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
11. Fundusz moze lokowac do 91% wartosci aktyw6w Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lNG Subfunduszu Obligacji wyodrybnionego w ramach ING
Parasol Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.
12. Subfundusz moze lokowac powyzej 20%, ale nie wiycej niz 50% wartosci aktyw6w, w jednostki uczestnictwa:
1)
2)
3)
4)

lNG Subfunduszu Akcji wyodrybnionego w ramach lNG Parasol FlO;
lNG Subfunduszu Got6wkowego wyodrybnionego w ramach lNG Parasol FlO;
lNG Subfunduszu Srednich i Malych Sp6lek wyodrybnionego w ramach lNG Parasol FlO;
subfunduszu lNG (L) Invest Emerging Markets wyodrybnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICA Y).

Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg61ne klasy aktyw6w bydzie zmienna w poszczeg6lnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i bydzie
nastypujC)ca:
w latach 2011-2014:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 53% do 65%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 35% do 4 7%;
w latach 2015-2019 :
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 48% do 61 %;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 39% do 52%;
w latach 2020- 2024 :
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 42% do 56%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 44% do 58%;
w latach 2025- 2029:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 36% do 50%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 50% do 64%;
w latach 2030-2034:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 30% do 43%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charah.1:erze dluznym i depozyty- od 57% do 70%;
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

w latach 2035-2039:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 19% do 3 5%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 65% do 81 %;
w latach 2040-2045:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 9% do 23%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 77% do 91 %;
pOCZqWSZY od 2046 roku:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym - od 9% do 11 %;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 89% do 91 %;
Subfundusz nie rna okreslonego wzorca slu:Zqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowani e sitr zmienn ych
rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A. , Towarzystwo)
Siedziba:
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Adres :
Sqd rejestrowy:
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
Numer:
0000039430
Data wpisu:
3 wrzesnia 2001 r.
Towarzystwo jest sp6lkq akcyjnq prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy doING Investment Management (Polska) S.A. (ING IM).
ING Investment Management (Polska) S.A. jest sp61kq akcyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V.
Fundusz, reprezentowany przez ING TFI S.A. , zawar! zING Investment Management (Polska) S.A. umowt( o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2012 r.
Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING Perspektywa SFIO w dajqcej sitr przewidziec przyszlosci ,
tzn. w ciqgu co najmniej 12 miesit(cy od 31 .12.2012 r. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.
Na dzien 31.12.2012 roku wartosc aktyw6w netto Subfunduszu ksztahowala sit( ponizej progu minimalnego 2 min PLN przewidzianego w statucie jako
przeslanka do likwidacji Subfunduszu. Jednak w zwiqzku z faktem, iz powyzsza sytuacja nie opisuje spadku wartosci aktyw6w netto ponizej kwoty 2 min PLN, a
jedynie nieosiqgnit(cie wskazanej wartosci aktyw6w netto z uwagi na kr6tki okres dzialalnosci (od dnia 13 marca 2012 roku), Zarz<Jd Towarzystwa nie
zidentyfikowal przeslanek do likwidacji Subfunduszu.
Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa
Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicuj~cych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A sq zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastypnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywct(
- oplatt( za konwersjt( I zamiant( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa kategorii A w danym dniu,
nie wit(kszej niz kwota stanowiqca w skali roku r6wnowartos6- 2,1% do koi'lca 2024 roku, 1,9% od poczqtku 2025 roku do koi'lca 2029 roku, 1,7% od pocz<jtku
2030 do konca 2034 roku, 1,5% od poczqtku 2035 roku do konca 2039 roku oraz 1,3% pocz<jwszy od 2040 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E okrdla umowa
Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatt( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywct(
- oplatt( za konwersjt( I zamiant( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa kategorii E vv danym dniu,
nie wit(kszej niz kwota stanowiqca w skali roku r6wnowartos6- 1,5% do kol'lca 2024 roku, I ,4% od poczqtku 2025 roku do ko1'lca 2029 roku , I ,2% od pocz<jtku
2030 do konca 2034 roku, 1,1% od poczqtku 2035 roku do konca 2039 roku oraz 1% pocz<jwszy od 2040 roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych
dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii K do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl .
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt( dystrybucyjn<J w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywct(
- oplatt( za konwersjt( I zamiant( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt( umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych na jednostki uczestnictwa kategorii K w danym dniu,
nie wit(kszej niz kwota stanowiqca w skali roku r6wnowartos6- 1,8% do kol'lca 2024 roku, 1,6% od poczqtku 2025 roku do kOI1ca 2029 roku, 1,5% od poczqtku
2030 do kol'lca 2034 roku, 1,4% od poczqtku 2035 roku do kol'lca 2039 roku oraz 1,25% poczqwszy od 2040 roku.
ING Subfundusz Perspektywa 2045
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Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wylctcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferovvania
okreslonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okrdla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwictzku z nabywaniem, konwersjct oraz zamianctjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnct w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajctcych na jednostki uczestnictwa kategorii T w danym dniu,
nie wiykszej niz kwota stanowictca w skali roku r6wnowartos6 - 1,2% do konca 2024 roku, I, I% od poczcttku 2025 roku do k01'lca 2029 roku, I% od pocz<jtku
2030 do konca 2034 roku, 0,95% od poczcttku 2035 roku do konca 2039 roku oraz 0,8% pocz<jwszy od 2040 roku.

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor Dr~artamentu Ksiygowosci Funduszy

I~

ING Subfundusz Perspektywa 2045
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial w

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery watiosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon'). odpowiedzialnosci<f
Jednostki uczestnictwa

414

456

55 ,54

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj<fce siedzib(( za graniq

230

243

29,60

Skladniki lokat

aktywach

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
644

RAZEM

699

85,14

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor Dera tamentu Ksiygowo ·

abela Kahnowska

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;sc sprawo:;daniafinansowego

lNG Subfundusz Perspektywa 2045
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKA TY INWESTYCYJNE

Lp.

Rodzaj rynku

1.
2.
3.
4.

nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwarynku
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Wartosc wg
ceny nabycia
207
170
18

Liczba
898,076370
693,452063
150,433959
310,954131

Nazwa i rodzaj funduszu
ING Parasol FlO Subfundusz Akcji
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji
ING Parasol FlO Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
ING Parasol FlO Subfundusz Selektywny

19
414

Razem jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne

Udzialw
aktywach%
28,75
22,17
2,31
2,31
55,54

Wartosc na
31.12.2012
236
182
19
19
456

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIBE; ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa
1.
2.
3.

IGHYICP LX-LU0546922856
ILEMICH LX-LU0679203504
INGIPLI LX - LU0799797591

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku Nazwa emitenta
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

ING (L) Renta Fund Global HY (PLN) »IC (SICA V)
ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt LB »IC (SICAV)
ING (L) Invest Emerging Markets (PLN) »IC (SICAV)

Kraj siedziby
emitenta
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg

Liczba
2,392
1,507
6,730

Wartosc wg
ceny nabycia
65
32
133

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzibr: za granicq

230

Wartosc na
31.12.2012
69
35
139

243

Udzial w
aktywach%
8,41
4,26
16,93

29,60

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.

SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.

PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JEDNO Z PANSTW NALEZt\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 29 marca 20 13 r.

Dyrektor Depl

Izabela Kal irlo,¥ska

lN G Subfundusz Perspektywa 2045
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2012
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostktr uczestnictwa)

31.12.2012

I.

821

Aktywa

1. Srodki pieniy:lne i ich ekwiwalenty

119

2 . Naleznosci

3. Transakcje przy zobowi'lZaniu sit( drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dlutne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

699

dlut ne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci

7. Pozos tale aktywa
II.

42

Zobowi'lZania

III.

Aktywa netto (I-II)

IV.

Kapital funduszu

725

1. Kapital wplacony

I 118

779

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

V.

-393

-1

Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

0

2 . Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
VI.
VII.

-1

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

55

Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

779

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

7 270,314024

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

5 480 ,040159
199,487359
I 590,786506

107,10
107,13
107,58

Wartosc aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor Depr

Izabela Kaltnowska

Bilans nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZf?SC sprawozdaniafinansowego.
ING Subfundusz Perspektywa 2045
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem wyniku z operacji przypadaj:tcego na

jednostk~

uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I.

6

Przychody z lokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi£lZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

5

II.

Koszty funduszu

6

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

6

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi£lZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.
7.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi£lZane z posiadaniem nieruchomosci

12 .

Ujemne saldo r6znic kursowych

Uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

13 . Pozostale

III.
IV.
V.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

0
6

Koszty funduszu netto (II-III)

0

Przychody z lokat netto (I-IV)

1.

54
-1

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

z tytulu r6:inic kursowych
2.

55

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

z tytulu r6znic kursowych

VII.

54

Wynik z operacji

Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl): *)

jednostki uczestnictwa kategorii K

6,56
4,63

jednostki uczestnictwa kategorii T

11,00

jednostki uczestnictwa kategorii A

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor Der

za

*) uwzgl?dniono wartosc, wedlug kt6rej nastqpilo pie1wsze zbycie jednostki uczestnictwa dane} kategorii

Rachunek wyniku z operacji nalei:y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;dc sprawo::dania
finansowego .
ING Subfundusz Perspektywa 2045
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotyclz z wyjqtkiem Uczby jednostek uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

L Zmiana Wartosci Aktywow Netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

()

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

54

a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

-I
55

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

54

0

4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

725

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powittkszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych j .u.)

I 11 8
393

6. L:tczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

779

7. Wartosc aktywow netto na lwniec okresu sprawozdawczego

779

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

412
13.03.2012
3l.12.2012

IL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

7 270,314024
11105,594515
9 2/0,3 72685
199,./87359
1695, 73 ./471

3 835 ,28049 1
3 730,33252ri
0,000000

1O.J, 9.J 7905

7 270,314024
5 480,0./0/59
199,487359
1 590,786506

7 270,314024
11 105 ,594515
9 210,372685
199, 487359
1695, 73447 /

3 835 ,280491
3 730,332526
0.00()()()()

10.J.9.J 7Y65

7 2 70,3 14024
5 .J80, O.JO 159
199,./87359
1 590,786506
13.03.2012
31.12.2012

IlL Zmiana wartosci aktywow netto na jednostkt: uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(wartosc, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii)
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Wartosc aktyw6w netto na jednostktt uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *)
- jednostki kategorii A (liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03 .2012 r.)
- jednostki kategorii K (liczona od 05.11.2012 r.)
- jednostki kategorii T (liczona od 02.07.2012 r.)
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
w dniu
ING Subfundusz Perspektywa 2045
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I 00 ,00
I 02,02

96,13
107, 10
I 07, 13
107,58
9,09%
32,74%
23 ,95%
91,12
2012-06-05
101 ,29
2012-11-16
94 ,93
2012-07-23

13.03.2012
31.12.2012

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
w dniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
w dniu
- jednostki kategorii T
w dniu

107,10
2012-12-31
107,13
2012-12-31
I 07 ,58
2012-12-31
I 06,87
2012-12-28
106,90
2012-12-28
107,34
2012-1 2-28

13.03.20 12
31.12.2012

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym: -r)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<)cych dystrybucj((
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwi<)Zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz<)dzania aktywami funduszu

1,93%
1,93%

*) dane wyratone w stosunku rocznym

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq inlegralnq C::.?SC
sprawozdania finansowego.

ING Subfundusz Perspektywa 2045
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dziala1nosc Subfunduszu regu1uj£t nastypujttce przepisy prawne:
Ustawaz dnia29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 17.09.2009r.)
Ustawa z dnia 27.05 .2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporzttdzenie Ministra Finans6w z dnia 24 .12.2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane da1ej Rozporzttdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzttdzone w jyzyku po1skim i w wa1ucie po1skiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S£t w tysittcach zlotych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkct uczes tnictwa . .lezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dok1adnosci - fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bi1ansowy usta1ono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
1) przychody z 1okat netto- stanowittce r6znicct pomictdzy przychodami z 1okat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrea1izowany zysk (stratct) ze zbycia 1okat i niezrealizowany zysk (stratct) z wyceny 1okat.
Na dzien bi1ansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie 1okat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniajttce i informacjy dodatkowtt. Sprawozdanie obejmuje dane za okres od 13 .03 .2012 do 31.12.2012 roku.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksictgi rachunkowe d1a ING Perspektywa SFIO z wydzie1onymi subfunduszami prowadzi sict oddzie1nie d1a ka:Z:dego subfunduszu.
1.
Operacje dotyCZ£!Ce Subfunduszu ujmuje sict w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki 1okat ujmuje sict w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowiz.ict maklerskq.
3.
Skladniki 1okat nabyte nieodplatnie posiadajq cenct nabycia r6wnq zeru .
4. Skladniki 1okat otrzymane w zamian za inne skladniki majq cenct nabycia wynikajqcq z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentua1ne doplaty 1ub otrzymane przychody pienictzne.
5.
Zmianct wartosci nomina1nej nabytych skladnik6w lokat, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sict w ewidencji
ana1itycznej, w kt6rej dokonuje sict zmiany 1iczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk 1ub straty ze zbycia 1okat wy1icza sict metodtt HIFO (najdrozsze sprzedaje sict jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , najwyzszej bie:Z:qcej wartosci ksictgowej (nie stosuje sict do
skladnik6w 1okat bydqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia) .
7.
Zysk 1ub stratct ze zbycia wa1ut wy1icza sict zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika 1okat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sict nabycie skladnika.
9.
Na1ezntt dywidendct oct funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sict w ksiygach rachunkowych w dniu, w h.1:6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzg1ctdniajqcy wartosci tego prawa.
10. Na1ezntt dywidendct od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sict w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu ustalenia tego
prawa.
11 . Niezrea1izowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie I zbycie skladnik6w 1okat przez Subfundusz ujmuje sict w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia um o>vy.
13 . Skladniki 1okat nabyte/ zbyte, d1a kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl ctd nia sict "" najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
usta1eniu jego zobowittzan.
14. Jezeli transakcja kupna/sprzeda:Z:y skladnika 1okat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj£tcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sict wszystkie parametry wynikaj'lce z umowy kupna/sprzedazy, a
przede wszystkim datct nabycia, roz1iczenia (daty przeplyw6w pienictznych).
15. Operacje dotyczttce Subfunduszu ujmuje sict w wa1ucie, w kt6rej sq wyrazone, a takZe w wa1ucie po1skiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
usta1onego d1a danej wa1uty na dzien ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu sq wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie usta1a kursu - ich wartosc okres1a sict w re1acji do euro.
16. Srodki w wa1ucie nabyte przez Subfundusz w ce1u roz1iczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowiq
1okat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie roz1iczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowi£tZania i na1eznosci Subfunduszu wynikajttce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
1ub sprzeda:Z:y papier6w wartosciowych wycenia sict od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18 . Przychody z 1okat obejmujtt w szczeg61nosci :
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach .
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papterow wartosciowych, wycenianych w wartosci godz iwej , nalicza siy zgod ni e z
zasadami usta1onymi przez emitenta; przychody odsetkowe od 1okat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie sa1do r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowiqzat'! w walutach obcych .
19. Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgniytych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne sa1do r6znic kursowych powstale w zwittzku z wycenq srodk6w pieniy:Z:nych, naleznosci oraz zobowi£tZaJ'! w walutach obcych.
20. Odsetki na1iczone oraz nalezne od srodk6w pieniyznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiykszajq wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21. W kazdym dniu wyceny tworzy siy rezerwct na przewidywane wydatki . Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmni ejszajcJ uprzednio utworzo n<J
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne S£t ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jes t kazdego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzys two z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22. Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec kaidego miesi'lca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczo nej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
23. Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjn£t, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
~
stanowiq zobowi£tZanie Funduszu wobec TFI- nie S£t ujmowane w przychodach i kosztach .
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24 . Koszty zwi'!Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu . Jezeli koszty obciqzajq Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza siy na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzieil wyceny poprzedzajqcy dzieil ujycia zobowiqzania w ksiygach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowy
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wiycej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obciqtajq te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzieil ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okre51enia wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglydnia siy zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26. Wszystkie zobowi'!Zania zwi'!Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
27 . JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane sq JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

25.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu ustalenie zobowiazat'l i wvniku z operacji
Dniem wyceny jest dzieil, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie, nazywanej dalej GPW.
W Dniu wyceny oraz na dzieil sporzqdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi'!Zail Funduszu oraz zobowi'!Zail Funduszu zwi'!Zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Fundus zu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostky uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartosc aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Funduszu wycenia siy, a zobowi'!Zania ustala siy wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza siy w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nastypujqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq,
11) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku,jezeli dziel'l wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza siy wedlug ostatniego dostypnego !cursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23 :00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znaczqco niski , albo na danym sldadniku lokat nie zawarto zadnej transakcji , to ostatni dostypny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostypny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzie11 vvyceny nie jest zwyklym dniem dokon ywania
transakcji na danym rynku, wyznacza siy wedlug ostatniego dostypnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku , a w przypadku jego braku - inn ej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, us tal onego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej :
1) przyjmuje siy wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wolumenu obrotu w
dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje siy ceny
z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dziet'l.
2) jezeli niedostypne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gl6wnym dostypne sq informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje siy
sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglydnienie wylqcznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzedazy uwzglydnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie Sq dostypne, to do wyceny stosuje siy sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku , z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedostypne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje siy wartos6 oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie sq dostypne - stosuje siy wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezaleznq jednostky swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t(( jednostky przeplyw6w pieniyznych
zwi'!Zanych z tym skladnikiem, przy czym jednostky takq uznaje siy za niezaleznq, jezeli nie jest emitentem danego sldadnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.

6.

7.

4) jezeli niedostypne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje siy wyceny w oparciu o publicznie ogloszonq na aktyvvnym rynku ceny
nier6zniqcego siy istotnie sldadnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat bydqcych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje siy na koniec kazdego kolejnego miesiqca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesiqca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastypuje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczycia notowa!l do k011ca okresu por6wnawczego tub ,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna siy obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6 ln ych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastypujqce kryteria:
1) instrumenty bydqce przedmiotem obrotu na rynku sq jednorodne,
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2) zazwyczaj w kazdym momencie wystt(pUj'! zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S'! do publicznej wiadomosci .
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku g16wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj'! aktywnos6 rynku dla kazdego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesi'!c byl dostt(pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt(pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaj e sit(, ze rynek dla
dane go skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'! nastt(pUj'!ce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj'!ce siedzibt( za granic<J,
12) depozyty,
13) waluty nie bt(d'!ce depozytami,
14) instrumenty rynku pienit(:Znego.
15) wierzytelnosci, innych niz wierzytelnosci os6b fizycznych
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit(, z zastrzezeniem pkt TV ust. 4 i 5, w nastt(pUj'!CY spos6b:
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienit(:Znego bt(d'!cych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglt(dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaze sit( konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sit( odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sit( w cit(:Zar pozostalych koszt6w
Funduszu
2) dluzne papiery wartosciowe zawieraj'!ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S'! scisle powi'!Zane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 cal ego instrum entu
finansowego bt(dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglt(dniaj '!c w swoj ej
konstrukcji modele wyceny poszczeg61nych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S<J scisle powi'!zane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego bt(dzie stanowi6 sum(( wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglt(dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlascivve
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartos6 godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sit( wg metody okrdlonej w punkcie a) .
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniaj'!cej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nastt(puje od dnia
ujt(cia w ksit(gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sit( w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan'! cent( nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci Xffi.R i XNPV przyjmuje sit( moment przeplyw6w pienit(:Znych okreslony w warunkach
transakcj i).
TV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi'!Zaniu sit( drugiej strony do odkupu wycenia sit(, pocz'!wszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod<J skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglt(dnieniem potencjalnych odpi s6w z tytulu trwalej utraty wartosci , jezeli
ich utworzenie okaze sit( konieczne.
2. Zobowi'!Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi'!zaniu sit( Funduszu do odkupu, wycenia sit(, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedazy, metod'! korekty r6znicy pomit(dzy cen<J odkupu a cenq sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentovvej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia - wartos6 godziwa
wynikaj'!ca z ksi'!g rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cent( nabycia tego skladnika i stanowi podstawt( do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit( dluzne papi ery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia sit( wedlug zasad przyjt(tych dla tych papier6w wartosciowych .
5. Zobowi'!Zania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala sit( wedlug zasad przyjt(tych dla tych papier6w wartosciowych .
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt(d'!cych papierami dluznymi stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej :
1) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartos6 nominalna powit(kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stop y procentowej ;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytu16w uczestnictwa emitowanych przez fundu sze zagraniczne lub instytu cje
wsp6lnego inwestowania maj'!ce siedzibt( za granic'!- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<J wartos6 aktyw6w netto na jednostkt( uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglt(dnieniem zdarzel'l maj'!cych wplyw na ich wartos6 godziw<j, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg61nosci w
przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepl yw6w pienit(:Znych;
4) w przypadku walut nie bt(d'!cych depozytami- ich wartos6 wyznacza sit( po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt(pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodz'! z aktywnego rynku .
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane S'! w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt(d<J stosowane w spos6b ci<jgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt(d<J prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym , natomiast w przypadku gdy zmi any
zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

#at

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi'!Zania denominowane w walutach obcych wycenia sit( lub ustala w walucie, w kt6rej S<J notO\vane na aktywnym rynku, a w przypad ku ,
gdy nie S'! notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S'! denominowane.
TNG Subfundusz Perspektywa 2045
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2.
3.

Aktywa oraz zobowi¥ania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane Sq aktywa i ustalane zobowiqzania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .
Wartos6 aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla siy w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale - premia inwestycyjna

2

3

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu siy do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat najednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczen
Z tytulu rezerw
Pozos tale

29
12

42

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIW ALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIEN~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut)- w tys.

Bank I Waluta

Wartos6 na 31 .12.2012
wPLN

ING Bank Slqski S.A. I PLN

119

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIEN~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\.CYCH
ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Waluta
PLN

Srednia wartos6
wPLN
24

srectni w okresie sprawozctawczym poziom sroctkow pieniyznych :
III. EKWIW ALENTY SRODKOW PIEN~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obciq:lonych ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych . Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciq:lonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obciq:lonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikajqcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przeplyw6w pieniyznych wynikajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciq:lonych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi¥ane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzqcymi w j ego sldad, jak i posredni o z
instrumentami dluznymi wchodzqcymi w sklad portfeli funduszy inwestycyjnych i instytucji wsp61nego inwestowania majqcych siedziby za granicq.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa fundu szy
inwestycyjnych.
2. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWif\.ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Sq ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi yto sc i kredytowej .
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq lub w j ednostki uczestnictwa innych
funduszy obciq:lone Sq ryzykiem kredytowym pochodzqcym od ryzyka lokat takiego funduszu. lnwestycje w lokaty bankowe zwiqzane Sq z ryzykiem
kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa fundu szy
inwestycyjnych.
Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sq na lokatach overnight. Lokaty te zakladane Sq na okres I dnia roboczego lub
na okres obejmujqcy dzien otwarcia lokaty oraz nastypujqce po nim dm wolne oct pracy Na dzi et1 bilansowy stanowily one 14,49% wartosci aktyw6av
ING Subfundusz Perspektywa 2045
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3. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWli\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu wa1utowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu vvaluty pol skiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystypuje w latach 2011-2034 sredni poziom ryzyka walutowego oraz niski poziom ryzyka walutowego pocz<}wszy od roku 2035 ,
wynikaj<}cy z tego, ze udzial aktyw6w denominowanych w walutach zagranicznych stanowi mniejszosciow'l czysc portfela inwestycyjnego Subfunduszu, a
poziom ten ma1eje na kolejnych okresach funkcjonowania Subfunduszu, oraz zagraniczne Fundusze Zr6dlowe mog'lce bye przedmiotem inwestycji aktyw6w
Subfunduszu stosuj'l mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu wa1uty polskiej w stosunku do euro, dolara amerykm'lskiego orazjena.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL\ZANIU SIFi SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawarl tego typu transakcji

NOTA8
KREDYTY I POZYCZKI
Subfundusz nie zaci<tgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polsk<t
Wszystkie pozycje bilansu wyra:lone S<t wyl<tcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE RO.ZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst<tpily.

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)
13.03.2012

Grupy lokat
31.12.2012
Jednostki uczestnictwa
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maj'lce siedziby za granic<t _ _ _ __--,-1
Razem
-1
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)
13.03.2012

Grupy lokat
31.12.2012
Jednostki uczestnictwa
42
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maj'lce siedziby za granic<t _____13_
Razem
55
3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKR YW ANE PRZEZ TOW ARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj<ttkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi<tZanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci<!Zei'l
nalozonych przez wlasciwe organy pal'lstwowe w zwi<tZku z dzialalnosci<t Subfunduszu, kt6re pokrywane S<t bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj'l
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOW ARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<tdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:z:dego miesi<tca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej oct
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:
maksymalna roczna wysokoH: wynagrodzenia (w %)
w okresie

kategoria A

kategoria E

kategoria K

kategoria T

do kol'lca 2024 r.
lata 2025-2029
lata 2030-2034
lata 2035-2039
od pOCZ<ttku 2040 f.

2,10
1,90
1,70
1,50
1,30

1,50
1,40
1,20
1,10
1,00

1,80
1,60
1,50
1,40
1,25

1,20
1,10
1,00
0,95
0,80

wynagrodzenie faktycznie pobrane w
okresie sprawozdawczym (w %)

2,10

1,50

1,80

1,20
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NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTW A
31.12.2012

779

Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii T

107,10
107,13
107,58

Warszawa, 29 marca2013 r.

Dyrektor

Del
Izabela Kalmowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach dotycz~cych lat ubieglych, uj((tych w sprawozdaniu finansowym za biez~cy okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach jakie nast~pily po dniu bilansowym, a nieuwzgltrdnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roznic pomitrdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bltrd6w podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewno§ci co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepcwnosci ze wskazanicm, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
Nie dotyczy.

6)

zwi~zane.

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzqdzanie funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo, jezeli Subfundusz moze
lokowac powyzej 50% swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa tych funduszy:
Oplata za zarzl}dzanie
(% w skali roku)

Fundusz
lNG Parasol FlO Subfundusz Obligacji

7)

-jednostki uczestnictwa kategorii A,F, I, K, P, S

1,50

-jednostki uczestnictwa kategorii E

1,00

-jednostki uczestnictwa kategorii T

0,80

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplyn~c na ocentr sytuacji
maj~tkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Na dzieil. bilansowy w Subfunduszu wystypowalo aktywne przekroczenie limit6w inwestycyjnych, o kt6rych mowa w Statucie ING Perspektywa SFIOcz.II, roz. I, par.S, ust.2, pkt 1, lit. a i b. Do dnia sporzqdzenia sprawozdania finansowego, przekroczenie limitu zostalo dostosowane.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 800.000 .000 zlotych.
Z dniem 30 wrzesnia 2012 roku Pan Hans van Houwelingen zrezygnowal z funkcji Wiceprezesa ING TFI S.A.
W dniu 2 paidziernika 2012 roku Rada Nadzorcza ING TFI S.A. powolala na Czlonk6w Zarzqdu:
Pana Gerardusa Dashorsta, Dyrektora Departamentu Ryzyka,
Pana Dariusza Korony, Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnytrznego,
Pana Roberta Bohynika, Dyrektora Departamentu Inwestycjnego,
Pani Malgorzata Barska od dnia 2 pazdziernika 2012 r. pelni funkcjy Wiceprezesa.
Funkcj(( Prezesa ING TFI S.A. pelni Pan Leszek Jedlecki .

Warszawa, 29 marca2013 r.

Dyrektor Del·

H ••.

-'A''"''~'-""

Izabela Kalinowska
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lNG ita)
Katowice, dnia 29.03.2013 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajq_c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzq_dzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slq_ski S.A. jako Depozytariusz dla ING

Subfunduszu

Perspektywa 2045 (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczq_ce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni~znych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz po.zytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 13 marca 2012 r. do 31
grudnia 2012 r.,

sporzq_dzonego dnia 29 marca 2013 r., sq_zgodne ze stanem faktycznym.

DYREKTOR
Departamentu Opera . Rynk , p·
· Kl. ,
ow mansowych
I
rentow rategicznych

Krzyszt

lNG BANK SLASKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013 -54-75

Kapital zakladowy - 130 100 000,00 zl

Departament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zl

i Klient6w Strategicznych

Sqd Rejonowy w Katowicach

Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa
T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Szanowni Paiistwo,
Za nami rok 2012, kt6ry na pocz~tku wydawal siy bardzo niepewny i ryzykowny, a w rezultacie jednak okazal siy bardzo dobry.
Z dzisiejszej perspektywy widac, ze byl to okres, kt6ry pozwolil na odbudowy zaufania i wiary inwestor6w w gieldy i gospodarki. Choc
wyniki na rynkach akcji i obligacji byly i nadal s~ imponuj~ce, tow tym samym czasie nie brakowalo emocji na skutek dw6ch naglych
zwrot6w na rynkach akcji.
Po spokojnym pierwszym kwartale 2012 roku problemy gospodarcze Strefy Euro i obawy o wyjscie z niej Wloch i Hiszpani i
spowodowaly przeceny na rynkach w calym drugim kwartale. Z kolei juz w lipcu nast~pil drugi zwrot, po tym jak Europejski Bank
Centralny (EBC) oglosil, ze za wszelk~ ceny bydzie ratowac strefy euro przed rozpadem. Od tego czasu sytuacja na gieldach
systematycznie siy poprawiala. Wynikalo to z faktu, ze choc nadal Z:ywe byly obawy inwestor6w o sytuacjy w Europie, zwa lniaj~ce
gospodarki azjatyckie oraz kruchy wzrost gospodarczy w USA, to w pewnym stopniu byly one r6wnowazone niskimi wycenami spolek i
wysokimi dywidendami.
·
Ponadto caly rok gieldom i gospodarkom pomagaly banki centralne USA, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Chin i Japonii,
kt6re na rozne sposoby pobudzaly wzrost gospodarczy. Wykorzystywaly do tego utrzymywanie stop procentowych na rekordowo
niskich poziomach, kt6re towarzysz~ nam juz od 4 lat, a takze drukowanie pieni~dza, ktore mialy obnizyc oprocentowanie i przekonac
inwestor6w o braku mozliwosci powrotu kryzysu. Ostatecznie pozytywne czynniki przewazyly, zas poszukiwania atrakcyjnych stop
wzrostu w srodowisku niskiego oprocentowania doprowadzily do wzrostow gield swiatowych.
W tych niezwykle ciekawych czasach rozwijalismy kierowan~ do Paiistwa ofert(( produktow~ . Kluczow~ dla niej bylo wprowadzenie
w 2012 roku subfunduszy cyklu zycia w ramach funduszu parasolowego ING Perspektywa SFIO, stworzonym z mysl~ o regularnym
gromadzeniu srodk6w i ich pomnaZ:aniu. Jest to innowacyjny produkt na polskim rynku. Paiistwo okreslacie okres, w ktorym chcecie
gromadzic srodki, a nast((pnie dobieracie do tego okresu wlasciwy subfundusz (np. ING Perspektywa 2020), a my dbamy o plynn~
zmiany struktury aktywow subfunduszu tak, aby im blizej do zalozonego koiica okresu inwestycji byla ona coraz bezpieczniejsza. Jest to
doskonala oferta dla os6b chc~cych zabezpieczyc swoj~ emerytur((, zadbac o dobr~ edukacjy wlasnych dzieci, kupic nowe mieszkanie
lub sfinansowac dowolne inne plany i marzenia w perspektywie kilku, kilkunastu czy tez kilkudziesiyciu lat.
Dla Paiistwa wygody i komfortu oraz w zwi~zku z ci~glym postypem technologicznym unowoczesnilismy nasz~ strony internetow~
www.ingtfi.pl. Mog~ Paiistwo znaleic na niej wszystkie aktualne informacje dotycz~ce funduszy ING, ich wyceny oraz interesuj<fce
komentarze rynkowe. Mozecie Paiistwo rowniez rozpocz~c, bez wychodzenia z domu, inwestowanie w nasze fundusze, w szczegolnosci
w dobrowolne trzeciofilarowe programy IKE i IKZE.
W 2012 roku przeprowadzony zostal proces pol~czenia subfunduszy w ramach ING Parasol FlO. W jego rezultacie subfundusz
lNG Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Sp6lek zostal przejyty przez subfundusz lNG Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych.
Ponadto, w odpowiedzi na rosn~ce zainteresowanie rynkami obligacji, oferta ING TFI S.A. zostala rozszerzona o dwa subfundusze:
lNG (L) Obligacji Rynkow Wschodz~cych (Waluta Lokalna) oraz lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodz~cych. Maj~c na
uwadze koniecznosc biez~cego przegl~du naszych produkt6w w celu zapewnienia Paiistwu jak najlepszych rozwi~zan inwestycyjnych,
dokonalismy zmiany polityki subfunduszu lNG (L) Rynk6w Wschodz~cych, ktory od listopada funkcjonuje jako subfundusz
lNG (L) Rynk6w Wschodz~cych Sp6lek Dywidendowych.
Wszystkie wskazane zmiany i modyfikacje oferty wprowadzone zostaly w celu stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej
i usystematyzowanej struktury naszych produkt6w. Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert((, tak by jak najlepiej spelniac
Panstwa oczekiwania.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2013 byl bardzo udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.

Zapraszamy na nasz~ now~ strony www.ingtfi.pl
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WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

liczona w skali roku
lNG SFIO Akcji 2

22,01%

lNG SFIO Obligacji 2

14,28%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

41,63%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych

29,42%

lNG Subfundusz Akcji

26,13%

lNG Subfundusz Zrownowazony

20,22%

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

17,27%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

16,42%

lNG Subfundusz Obligacji

13,25%

lNG Subfundusz Srednich i Matych Spotek

12,55%

lNG Parasol FlO:

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD

9,93%

lNG Subfundusz Selektywny

9,36%

lNG Subfundusz Rosja EUR

6,55%

lNG Subfundusz Gotowkowy

5,59%

lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90

4,77%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodzqcych (L) *)

25,17%

lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)

21,16%

lNG Subfundusz Japonia (L)

20,15%

lNG Subfundusz Europejski Spotek Dywidendowych (L)

18,16%

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)

17,37%

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)

17,24%

lNG Subfundusz Globalny Spotek Dywidendowych (L)

14,66%

lNG Subfundusz Obligacji Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) **)

13,35%

lNG Subfundusz Spotek Dywidendowych USA (L)

12,03%

lNG Subfundusz Papierow Dtuznych Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)

10,99%

lNG Subfundusz Spotek Dywidendowych Rynkow Wschodzqcych (L)

10,61%

lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

6,64%

lNG Subfundusz Depozytowy (L)

5,52%

lNG Subfundusz Sektora Energii (L)

-3,33%

lNG Subfundusz Perspektywa 2020

12,50%

lNG Subfundusz Perspektywa 2025

12,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2030

11,65%

lNG Subfundusz Perspektywa 2035

10,80%

lNG Subfundusz Perspektywa 2040

10,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2045

9,09%

lNG Perspektywa SFIO: ***)

*) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 19.11.2012 r.
**) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 23.01.2012 r.
***) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03.2012 r.
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lNG SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2040
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 13 MARCA 2012 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WRAZ Z OPINL\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Spolka Akcyj na
1. Przeprowadzilismy badanie zahtczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (,okres sprawozdawczy")
ING Subfunduszu Perspektywa 2040 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Perpektywa
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzib't w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmuj'tcego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporz'tdzone na dzien 31 grudnia 2012 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniaj'tce
i informacj~ dodatkow't (,zal'tczone jednostkowe sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz'tdzenie zgodnie
z wymagaj'tcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi~
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz'td ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz'tdzaj'tcego Funduszem i reprezentuj'tcego Fundusz. Ponadto, Zarz'td Towarzystwa oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S't zobowi'tzani do zapewnienia, aby zal'tczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz'tdu Towarzystwa skierowana do
uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,
z p6zn. zm. - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zal'tczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagaj'tcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ maj'ttkow't i finansow4 jak tez
wynik z operacji Subfunduszu oraz czy ksi~gi rachunkowe stanowi'tce podstaw~ jego
sporz'tdzenia S't prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zale:tczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowieil:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow't
Rewident6w w Polsce,

Rad~

Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln't pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod't
wyrywkowe:t - dokumentacji, z kt6rej wynikaj't kwoty i informacje zawarte w zal'tczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen~ poprawnosci
przyj~tych i stosowanych przez Zarz'td Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz'tcych
szacunk6w dokonanych przez Zarz'td Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal'tczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
1
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I
dostarczylo nam wystarczaj£lcych podstaw do wyrazenia opinii o zal£lczonym jednostkowym
sprawozdaniu fmansowym traktowanym jako calosc.
4. Naszym zdaniem zal£lczone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj£ttkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 20 12 roku;
• sporz£ldzone zostalo zgodnie z wymagaj£lcymi zastosowania zasadami (polityk'l)
rachunkowosci, wynikaj£lcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi£tg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj£lcymi na form~ i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj£tcymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.
5. List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz£ldzone za_.okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi£tzuj£tcymi _przepisami,
zostaly dol£tczone do pol£tczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz£ldzonego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o kt6rym wydalismy opini~ z dniem
29 marca 2013 roku.
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Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku

2

lNG Subfundusz Perspektywa 2040
Sprawozdanie finansowe za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z p6iniejszymi
zmianami) Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu
Perspektywa 2040, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dziel'l 31 grudnia 2012 r. o wartosci 850 tys. zlotych;
3) bilans sporzqdzony na dzie11 31 grudnia 2012 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sum(( 900 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujqcy zysk z operacji w kwocie 65 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujqce zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 900 tys. zlotych;
6) noty objasniajqce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek J edlecki
Prezes Zarzqdu
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Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Gerardus Dashorst
Czlonek Zarzqdu

Robert Bohynik
Czionek Zarzqdu
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Dyrektor Departamentu Ksir;gowo.§ci Funduszy

Warszawa, 29 marca 2013 r.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
za okres od 13.03.2012 roku do 31.12.2012 roku

WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU PERSPEKTYW A 2040
Nazwa funduszu:

lNG Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Perspektywa SFIO

Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Data utworzenia:
Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

ING Perspektywa SFIO posiada osobowosc prawn~. ING Subfundusz Perspektywa 2040 utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFVV403316191111121UIKM z dnia 9 lutego 2012 r.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokre51ony
13 marca 2012 r. pod numerem RFi 716

ING Subfundusz Perspektywa 2040 jestjednym z szesciu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa!skr6t nazwy):
1. ING Subfundusz Perspektywa 2045 I ING Perspektywa 2045
2. lNG Subfundusz Perspektywa 2040 I lNG Perspektywa 2040
3. ING Subfundusz Perspektywa 2035 I ING Perspektywa 2035
4. ING Subfundusz Perspektywa 2030 I ING Perspektywa 2030
5. ING Subfundusz Perspektywa 2025 I ING Perspektywa 2025
6. ING Subfundusz Perspektywa 2020 I ING Perspektywa 2020

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj~ indywidualn~ polityky inwestycyjn~ dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje siy Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w horyzoncie inwestycyjnym wyznaczonym Datq Docelowq. Przez
Oat(( Docelowq rozumie siy rok kalendarzowy, w kt6rym zrealizowac siy majq cele emerytalne dla Uczestnik6w lub inne planowane przez nich cele finansovve.
Datq docelowq dla Subfunduszujest rok 2040.
Aktywa Subfunduszu Sq inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zarzqdzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitalowej
Towarzystwa, zar6wno funduszy o charakterze akcyjnym jak i funduszy o charakterze dluznym, dajqcych mozliwosc inwestycji na rynku krajowym jak i
zagranicznym. Docelowa alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg6lne klasy aktyw6w charakteryzujqce si(( r6Znym poziomem ryzyka jest zmienna w
czasie i dokonywana bydzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrument6w charakteryzujqcych si(( najwyzszym poziomem ryzyka na
rzecz bardziej konserwatywnej zwiqzanej z instrumentami o nizszym poziomie ryzyka w miary zblizania siy okresu funkcjonowania Subfunduszu do daty
docelowej.
W pocz~tkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 59% aktyw6w Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostala zas
CZ((SC aktyw6w Subfunduszu inwestowana bydzie w fundusze o charakterze dluznym. W miary uplywu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% aktyw6w
Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze dluznym.
Srodki Subfunduszu inwestowane SC) zgodnie z nastypujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci la6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 50% wartosci aktyw6w,
2. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w,
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6lnego inwestowania z siedzibq za
granicq- do 100% wartosci aktyw6w,
4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6lnego inwestowania z siedzibq za
granicq, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w akcje- od 9% do 59% wartosci aktyw6w,
5. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp61nego inwestowania z siedzibq za
granicq, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w instrumenty dhtzne- do 91% aktyw6w,
6. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
7. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, 5 i 6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 5.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 4 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 4.
10. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub poryczone przez Skarb Pm'tstwa, z tym ze
obowiqzany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniy:Znego co najmniej sze5ciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
11. Fundusz moze lokowac do 91% wartosci aktyw6w Subfunduszu w jednostki uczestnictwa ING Subfunduszu Obligacji wyodrybnionego w ramach ING
Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
12. Subfundusz moze lokowac powyzej 20%, ale nie wiycej niz 50% wartosci aktyw6w, w jednostki uczestnictwa:
1) ING Subfunduszu Akcji wyodrybnionego w ramach ING Parasol FIO;
2) ING Subfunduszu Got6wkowego wyodrybnionego w ramach ING Parasol FIO;
3) ING Subfunduszu Srednich i Malych Sp6lek wyodrybnionego w ramach ING Parasol FIO;
Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg6lne klasy aktyw6w bydzie zmienna w poszczeg6lnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i b((dzie
nast((pujqca:
w latach 2011-2014:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 48% do 59%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 41% do
w latach 2015-2019:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 42% do 56%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 44% do
w latach 2020-2024:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 36% do 50%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 50% do
w latach 2025- 2029:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 30% do 43%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 57% do
w latach 2030-2034 :
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 19% do 35%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 65% do
ING Subfundusz Perspektywa 2040

52%;

58%;

64 %;

70%;

81 %;

w latach 2035- 2040:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym - od 9% do 23 % ;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty - od 77% do 91 %;
pOCZ<tWSzy Od 2041 roku :
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym - od 9% do 11 %;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 89% do 91 % ;
Subfundusz nie rna okrdlonego wzorca slu:Z:<tcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj'lcego zachowanie sitt zmienn ych
rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa

Adres :

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

S<td rejestrowy:
Numer:

S<td Rejonowy dla m .st. W -wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430

Data wpisu:
3 wrzesnia 2001 r.
Towarzystwo jest sp6lk<t akcyjn'l prawa polski ego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do ING Investment Management (Pol ska) S.A. (lN G IM) .
lNG Investment Management (Polska) S.A. jest sp6lk<t akcyjn'l prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (E urop e) B. V.
Fundusz, reprezentowany przez ING TFI S.A. , zawad zING Investment Management (Polska) S.A. umowtt o Zarz<tdzaniu Paki etem Papi er6w Wartosci owych .

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 13 .03.2012 r. - 31.12.2012 r.
Dniem bilansowymjest 30 .06 .2012 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz<tdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING Perspektywa SFIO w daj'lcej sitt przewid ziec przyszlosci,
tzn . w ci<tgu co najmniej 12 miesit(cy od 31 .12.2012 r. Nie istniej'l okolicznosci wskazuj'lce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci .
Na dzieil. 31.12.2012 roku wartosc aktyw6w netto Subfunduszu ksztaltowala sit( ponizej progu minimalnego 2 min PLN przewidzianego w statucie jako
przeslanka do likwidacji Subfunduszu. Jednak w zwi<tZku z faktem, iz powyzsza sytuacja nie opisuje spadku wartosci aktyw6w netto poni zej kwoty 2 mln PLN, a
jedynie nieosi<tgnit(cie wskazanej wartosci aktyw6w netto z uwagi na kr6tki okres dzialalnosci (od dnia 13 marca 2012 roku), Zarz<td Towarzystwa nie
zidentyfikowal przeslanek do likwidacji Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

roznicuj~cych

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<t zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastt(pnego nabycia.
- w zwi<tZku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian<tjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplattt dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywct(
- oplattt za konwersjt( I zamiant( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych na j edn ostki uczestnictwa katego rii A w danym dniu ,
nie wit(kszej niz kwota stanowi<tca w skali roku r6wnowartosc- 2, 1% do koil.ca 2019 roku , 1,9% od pocz:=jtku 2020 roku do kOI1ca 2024 roku , 1,7% od pocz<jtk u
2025 do koil.ca 2029 roku, 1,5% od pocz<ttku 2030 roku do koil.ca 2034 roku oraz 1,3% pocz'lwszy od 2035 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<tcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E okresla umovva
Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) .
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<tZku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian<tjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplattt dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywct(
- oplattt za konwersjt( I zamiant( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<tcych na jednostki uczestnictwa kategorii E w danym dniu ,
nie wit(kszej niz kwota stanowi<tca w skali roku r6wnowartosc- 1,5% do ko6ca 2019 roku, 1,4% od pocz<ttku 2020 roku do ko!'lca 2024 roku, 1,2% od pocz<ttku
2025 do ko6ca 2029 roku, 1,1% od pocz<ttku 2030 roku do ko6ca 2034 roku oraz 1% pocz<twszy od 2035 roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K :
- zbywane wyl<tcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za pos rednictwem wybranych
dystrybutor6w . Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okres1a umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zt, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l <tczna wplata tytul em nabycia j edn ostek uczes tnictwa
kategorii K do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<tdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl .
- w zwi<tZku z nabywaniem, konwersj'l, odkupieniem oraz zamian<tjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt( dystrybucyjn<t w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywct(
- oplatt( za konwersjt( I zamiant( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplattt umorzeniow£l. w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI - r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych na jednostki uczestnictwa kategorii K w danym dniu ,
nie wit(kszej niz kwota stanowi<tca w skali roku r6wnowartosc- 1,8% do ko!'lca 2019 roku, 1,6% od pocz<ttku 2020 roku do kOI'!ca 2024 roku , 1,5% od pocz<ttku
2025 do ko6ca 2029 roku, 1,4% od pocz<ttku 2030 roku do ko6ca 2034 roku oraz 1,25% pocz'lwszy od 2035 roku.
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Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wylqcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okreslonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okre5la umowa PPI!ub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytukm nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych na jednostki uczestnictwa kategorii T w danym dniu ,
nie wiykszej niz kwota stanowiqca w skali roku r6wnowartos6- 1,2% do konca 2019 roku, 1,1% od poczqtku 2020 roku do kollca 2024 roku , 1% od pocz<Jtku
2025 do konca 2029 roku, 0,95% od poczqtku 2030 roku do konca 2034 roku oraz 0,8% poczqwszy od 2035 roku .

Warszawa, 29 marca2013 r.

Dyrektor De1rtamentu Ksiygowosci

Izabela Kalinowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dziC1'1 bilansowy

% udzial·w

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonC). odpowiedzialnosciC).
Jednostki uczestnictwa

536

585

63,86

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania majC).ce siedziby za graniq

249

265

28,93

Skladniki lokat

al<tywach

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
785

RAZEM

850

92,79

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwarynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Liczba
Nazwa i rodzaj funduszu
1 023,189596
lNG Parasol FlO Subfundusz Akcji
1 038,513452
lNG Parasol FlO Subfundusz Obligacji
170,721973
lNG Parasol FlO Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
353,688803
lNG Parasol FlO Subfundusz Selektywny
Razem jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne

Wartosc wg
ceny nabycia
238
258
20
20

Wartosc na
31.12.2012
269
272
22
22

536

585

Udzialw
aktywach%
29,37
29,69
2,40
2,40
63,86

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ~CE SIEDZIBF; ZA GRANIC~

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
IGHYICP LX-LU0546922856
ILEMICH LX-LU0679203504
lNEMAIH LX-LU0430557982

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku Nazwa emitenta
Liczba
Kraj siedziby emitenta
2,717
nie dotyczy lNG (L) Renta Fund Global HY (PLN) »lC (SICA V)
Luksemburg
nie dotyczy lNG (L) Renta Fund Emerging Market Debt LB »IC (SICAV)
1,709
Luksemburg
7,134
nie dotyczy lNG (L) Invest Emerging Markets (PLN) »IC (SICA V)
Luksemburg
Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzibrt za granicq

Wartosc wg
ceny nabycia
73
37
139
249

Wartosc na
31.12.2012
79
39
147
265

Udzial w
aktywach%
8,62
4,26
16,05
28,93

3) Tabele dodatkowe
GW ARANTOW ANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JEDNO Z PANSTW NALEZ;\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor DeJa
v~

Izabeia Kalinowska

lNG Subfun dusz Perspektywa 2040
5

2. BILANS
sporz~dzony

na dzieii 31.12.2012
(w tys. zlotych z wyj~tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa)

31.12.2012

I.

916

Aktywa

65

1. Srodki pieniy:Zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy

zobowi~aniu

siy drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym :

dluzne papiery wartosciowe
850

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dluzne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozos tale aktywa
II.

III.
IV.

16

Zobowi~ania

900

Aktywa netto (I-II)
Kapital funduszu

835

1. Kapital wplacony

1 112
-277

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

0

Dochody zatrzymane

0

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2 . Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
VI.
VII.

0

65
900

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-Vl)

8 294,802533
3 950,107632
110,393431
4 234,301470

Liczba jednostek uczestnictwa razem (w szt.)
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii T (w zl)

108,20
108,25
108,69

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Bilans nale:Zy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawo:::daniafinanso wego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem wyniku z operacji przypadajl}cego na jednostk~ uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I.

5

Przychody z Jokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi'lZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

II.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

4

Koszty funduszu

5

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz'!cych dystrybucjt;:

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi'lZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarz'ldzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi'lZane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13 .

Pozos tale

III.
IV.

v.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

0

Koszty funduszu netto (II-III)

5
0

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

65

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

0

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

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

65

z tytulu r6inic kursowych

VII.

65

Wynik z operacji
Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl): *)
jednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategorii T

6,45
4,35
9,17

Warszawa, 29 marca 2013 r.

*) uwzglr;dniono wartoH:, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami obja.§niajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra!nq
finansowego .
ING Subfundusz Perspektywa 2040
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4. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

0

65

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

0
0

a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

65

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

65

4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
835

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych j .u.)

1 112

277

6. Ll!czna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5}

900

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

900
376

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

13.03.2012
31.12.2012

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana Iiczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) Jiczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajl!CO od poczl!tlm dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

8 294,802533
10 978,739101
6 634,04-1200
I 10,393431
4 234,301470

2 683,936568
2 683,936568
0,000000
0,000()(}()

8 294,802533
3 950,107632
110,39343/
4 234,30/4 70

8 294,802533
10 978 ,739101
6 634,044200
1/0,393431
4 234,30/ 470

2 683 ,936568
2 683,936568
0,000000
0,000000

8 294,802533
3 950, I 0 7632
110,393431
4 234,301470
13.03.2012
31.12.2012

Ill. Zmiana wartosci akryw6w netto na jednostk(/ uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(wartos6, wedlug kt6rej nast~pilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii)
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *)
- jednostki kategorii A (liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20 .03.2012 r.)
- jednostki kategorii K (liczona od 16.11.2012 r.)
- jednostki kategorii T (liczona od 02.07 .2012 r.)
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
ING Subfundusz Perspektywa 2040
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100,00
102,58
97,35
I 08 ,20
I 08 ,25
108,69

10,49%
44 ,96'%
23 ,43%
92,57
2012-06-05
103,28
2012-1 1-22

2012-~~:~~

13.03.2012
31.12.2012

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
w dniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

108,20
2012-12-31
I 08 ,25
2012-12-31
I 08 ,69
2012-12-31

- jednostki kategorii A
w dniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

I 07,99
2012-12-28
108 ,04
2012-12-28
I 08,47
2012-12-28

13.03.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym: *)

1,67°/t,

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2 . Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<tcych dystrybucjy
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi<tZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz<tdzania aktywami funduszu

1,67%

*) dane wyratone w stosunku rocznym

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Zestawienie zmian w aktywach netto nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c:::r;sc
sprawozdania finansowego .
ING Subfundusz Perspektywa 2040
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu reguluj'! nastypuj'!ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 17.09.2009r.)
Ustawa z dnia 27.05 .2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporz<!dzenie Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U . z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane dalej Rozporz<!dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRA WOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<!dzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej .
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S'! w tysi'!cach zlotych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa . .let.eli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
1) przychody z lokat netto - stanowi'!ce r6znicy pomiydzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniajqce i informacjy dodatkowq. Sprawozdanie obejmuje dane za okres od 13.03 .2012 do 31.12.2012 roku.

2) UJMOWANIE W KSIF;GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla ING Perspektywa SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
1. Operacje dotyCZ<!Ce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowi:zjy maklerskq.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadajq ceny nabycia r6wn'! zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq ceny nabycia wynikajqcq z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan'! o ewentualne doplaty tub otrzymane przychody pieniyzne.
5.
Zmiany wartosci nominalnej nabytych sldadnik6w lokat, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sitt w evvidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk Iub straty ze zbycia lokat wylicza siy metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku sk1adnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej bie:lqcej wartosci ksiygowej (nie
stosuje siy do skladnik6w lokat b((d<!cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
7. Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
9. Nale:ln<! dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniajqcy wartosci tego prawa.
10. Nale:lnq dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu ustalenia tego
prawa.
11. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12 . Nabycie I zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Skladniki Iokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblit.szej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi'!za6.
14. Jezeli transakcja kupnalsprzeda:ly skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunlwwych w nast((pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku sk1adnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabyc ia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupna/sprzedazy, a
przede wszystkim daty nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniy:Z.nych).
15. Operacje dotycz'!ce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej Sq wyrazone, a tak:Z:e w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzie6 ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jet.eli operacje dot. Subfunduszu Sq wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla siy w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi'! lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowi'!Zania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
Iub sprzeda:zy papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18. Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniy:Znych, naleznosci oraz zobowiqzat1 w walutach obcych.
19. Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgni((tych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieniy:Znych, naleznosci oraz zobowi'!Zai'l w walutach obcych.
20. Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniyznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiykszajq wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21 . W ka:zdym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki . Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne Sq ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym . Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22. Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec kat.dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
23. Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjn'!, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowiq zobowi'!Zanie Funduszu wobec TFI- nie Sq ujmowane w przychodach i kosztach.

ING Subfundusz Perspektywa 2040
10

24 . Koszty zwi~ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane s~ w calosci z aktyw6-vv Subfunduszu. Jezeli koszty o bci~z aj~ Fundusz w
calosci- partycypacj(( danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit( na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN ) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzieil wyceny poprzedzaj~cy dziet'J. uj((cia zobowi~ania w ksi((gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow((
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotycz~c~ wi((cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci~zaj~ te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
25.

Dniem wprowadzenia do ksi~g zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziet'J. ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzgl((dnia sit( zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj~cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny) .

26.

Wszystkie zobowi~ania zwi~ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:zane s~ w kwocie wymagaj~cej zaplaty.

27 . JU podlegaj~ odkupieniu w kolejnosci okreslonej , wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkup)"vane s~ JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu ustalenie zobowiazat'l. i wvniku z operacji
Dniem wyceny jest dziet'J., na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie, nazywanej dalej GPW.
W Dniu wyceny oraz na dziet'J. sporz~dzenia sprawozdania tinansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi~at'J. Funduszu oraz zobowi~at'J. Funduszu zwi~anych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk(( uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartos6 aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartos6 aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Funduszu wycenia sit(, a zobowi~ania ustala sit( wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem ~ 25 ust.l pkt I oraz ~ 26-28
Rozporz~dzenia.

Wartos6 godziw~ skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit( w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1.

2.

3.
4.

5.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane s~ nast((puj~ce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku :
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzib(( za granicq,
11) instrumenty rynku pieni((:Znego.
Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzie11 wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dost((pnego kursu zamkni((cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
Jezeli wolumen obrot6w na danym sldadniku lokat byl znaczqco niski , albo na danym sldadniku lokat nie zawarto zadnej tran sakcji , to ostatni dost((pn y leurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dost((pny jest kurs z sesji tixingowej z dnia wyceny).
Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziel'l wyceny nie jest zwyklym dniem dokon ywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dost((pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku , a w przypadku jego braku - innej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okre5lonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje sit( wartos6 wyznaczon~ zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuj e siy
cent( z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzieil.
2) jezeli niedost((pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gMwnym dost((pne sq informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach , to stosuje
sit( sredniq arytmetyczn~ z najlepszych ofert kupna i sprzeda:zy, z tym, ze uwzgl((dnienie wylqcznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzgl((du na brak ofert sprzeda:zy uwzgl((dnienie samych ofert kupnajest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie sq dost((pne, to do wyceny stosuje sit( sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku , z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedost((pne s~ wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit( wartosc oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Sq dost((pne - stosuje siy wartosc oszacowan a przez
wyspecjalizowanq niezaleznq jednostk(( swiadczqcq tego rodzaju uslugi , o ile mozliwe jest rzetelne os zacowanie przez t(( jednostk(( przeplyw6w pi eni y:Znych
zwi~anych z tym skladnikiem, przy czym jednostk(( takq uznaje sit( za niezale:Znq, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmi otem
zaleznym od Towarzystwa.

6.

4) jezeli niedost((pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit( wycen(( w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku
cent( nier6zni~cego sit( istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat b((d~cych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku , wartosciq godziwq jest kurs ustalon y na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit( na koniec ka:zdego kolejnego miesiqca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesiqca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku ;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nast((puje:

7.

a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz((cia notowa!l do kol'lca okresu por6wnawczego lub ,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit( obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnani e obrot6w na poszczeg61n ych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nast((puj~ce kryteria:
1) instrumenty b((dqce przedmiotem obrotu na rynku s~ jednorodne,
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8.

III.
I.

2.

2) zazwyczaj w katdym momencie wyst((pUj£l zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S£l do publicznej wiadomosci .
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj£l aktywnosc rynku dla kazdego skladnika lokat. .Jezeli przez
badany miesi£lc byl dost((pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaj e siy, ze rynek
dla danego skladnika lokatjest aktywny.
Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S£l nast((pUj£lce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj£lce siedziby za granic£l,
12) depozyty,
13) waluty nie byd£lce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyznego.
15) wierzytelnosci, innych niz wierzytelnosci os6b fizycznych
Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast((puj£lcy spos6b:
I) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyznego byd£lcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie oleate siy konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza siy odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza siy w ciyzar pozostalych
koszt6w Funduszu
2) dluzne papiery wartosciowe zawieraj£lce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S£l scisle powi£lzane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniaj£lC w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S£l scisle powi£lZane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenian ego
instrumentu finansowego bydzie stanowic sum(( wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglydnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia siy wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelni<U'lcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V .

IV. Szczeg6lne metody wvceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi£lzaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, pocz£lwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod<! skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci , jezeli
ich utworzenie okate siy konieczne.
2. Zobowi¥ania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi£lZaniu siy Funduszu do odkupu, wycenia siy, pocz£lwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedaty, metod<! korekty r6znicy pomiydzy cen£l odkupu a cen£l sprzedaty, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej .
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej , do wysokosci skorygowanej ceny nabycia - wartosc godziwa
wynikaj£lca z ksi£lg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalon£l skorygowan£l ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstavV(( do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia siy dluzn e papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych .
5. Zobowi£lZania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala si(( wedlug zasad przyj((tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wvznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebyd£lcych papierami dluznymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powiykszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj£lce siedziby za granic'l- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon£l wartosc aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzetl. maj£lcych wplyw na ich wartosc godziw£l, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg61nosci
w przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych - wg modelu zdyskontowanych przepl yw6w
pieniyznych;
4) w przypadku walut nie byd£lcych depozytami- ich wartosc wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostatniego dost((pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodz£l z aktywnego rynku.
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane S£l w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny byd£l stosowane w spos6b ci£lgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze byd£l prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6hocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym , natomiast w przypadku gdy zmian y
zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym .
VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi£lZania denominowane w walutach obcych wycenia siy lub ustala w walucie, w kt6rej S£l notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S£l notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S£l. denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi'!Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane S£l aktywa i ustalane zobowi'!Zania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .
3. Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okrd la siy w relacji do euro.
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
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4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale - premia inwestycyjna
1

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu siy do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczen
Z tytulu rezerw
Pozostale- wynagrodzenie Towarzystwa

12
3

16
NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIW ALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIEN~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys .
Bank I Waluta

Wartosc na 31.12 .2012

lNG Bank Slqski S.A. I PLN

65

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENI~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENlA BIEZf\C YC H
ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys .
Srednia wartosc
Waluta
wPLN
PLN
20
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow pieniyznych :

III. EKWIW ALENTY SRODKOW PIEN~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obciq:lonych ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciq:lonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obciq:lonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniy:Znych wynikajqcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst((puje ryzyko przeplyw6w pieni((:Znych wynikajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciqzonych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi¥ane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzqcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzqcymi w sklad portfeli funduszy inwestycyjnych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzib(( za granicq.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
2 . POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Sq ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi((tosci kredytowej
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obciq:lone Sq ryzykiem kredytowym pochodzqcym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwiqzane Sq z ryzykiem
kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sq na lokatach overnight. Lokaty te zakladane Sq na okres 1 dnia roboczego
lub na okres obejmujqcy dzien otwarcia lokaty oraz nastypujqce po nim dni wolne od pracy. Na dzieil. bilansowy stanowily one 7, 10% wartosci aktyw6w.

lNG Subfundusz Perspektywa 2040
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3. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYIZIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystypuje w latach 2011-2029 sredni poziom ryzyka walutowego oraz niski poziom ryzyka walutowego pocz'lvvszy oct roku 2030 ,
wynikaj'ICY z tego, ze udzial aktyw6w denominowanych w walutach zagranicznych stanowi mniejszosciow'l CZ((SC portfela inwestycyjnego Subfunduszu, a
poziom ten maleje na kolejnych okresach funkcjonowania Subfunduszu, oraz zagraniczne Fundusze Zr6dlowe mog'lce bye przedmiotem inwestycji aktyw6w
Subfunduszu stosuj'l mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro, do lara amerykmiskiego oraz jena.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawarl tego typu transakcji

NOTA8
KREDYTY I POZYCZKI
Subfundusz nie zaci'lgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluttt polslq
Wszystkie pozycje bilansu wyrazone S'! wyl'lcznie w zlotych polskich.

2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst'!pily.

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys .zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzibtt za granic'l _ _ _ __
Razem
0
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa

49

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzibtt za granic'l _ _ _ _ _
16_
Razem
65
3. WYIZAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj'!tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi'lzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6vv i innych obciqZ.e1i
nalozonych przez wlasciwe organy panstwowe w zwi'!Zku z dzialalnosci'l Subfunduszu, kt6re pokrywane S'! bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegajq
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKA T AMI

Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRF;BNIENIE CZF;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz'ldzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesi'lca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

w okresie

maksymalna roczna wysoko.§c wynagrodzenia (w %)
kategoria A kategoria E kategoria K kategoria T

do konca 2019 r.
lata 2020-2024
lata 2025-2029
lata 2030-2034
od pOCZ'!tku 2035 r.

2,10
1,90
1,70
1,50
1,30

1,50
1,40
1,20
1,10
1,00

1,80
1,60
1,50
1,40
1,25

1,20
1, 10
1,00
0,95
0,80

wynagrodzenie faktycznie pobrane w okresie
sprawozdawczym (w %)

2,10

1,50

1,80

1,20
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NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTW A
31.12.2012

Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii T

900
108,20
108,25
108,69

Warszawa, 29 marca 2013 r.
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach
sprawozdawczy.

dotycz~cych

tat ubieglych, ujl(tych w sprawozdaniu finansowym za

biez~cy

okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach jakie

nast~pily

po dniu bilansowym, a nieuwzgll(dnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomil(dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bll(d6w podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci- opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwi~zane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzlldzanie funduszem inwestycyjnym zarzlldzanym przez Tovvarzystwo, jezeli Subfundusz moze
lokowac powyzej 50% swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa tych funduszy:

Oplata za zarz~tdzanie
(% w skali rolm)

Fundusz
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji

7)

-jednostki uczestnictwa kategorii A,F, I, K, P, S

1,50

-jednostki uczestnictwa kategorii E

1,00

-jednostki uczestnictwa kategorii T

0,80

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

wplyn~c

na ocenl( sytuacji

maj~tkowej,

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 800.000.000 zlotych.

Z dniem 30 wrzesnia 2012 roku Pan Hans van Houwelingen zrezygnowal z funkcji Wiceprezesa ING TFI S.A.
W dniu 2 paidziernika 2012 roku Rada Nadzorcza ING TFI S.A. powolala na Czlonk6w Zarzqdu:
Pana Gerardusa Dashorsta, Dyrektora Departamentu Ryzyka,
Pana Dariusza Korony, Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnytrznego,
Pana Roberta Bohynika, Dyrektora Departamentu lnwestycjnego,
Pani Malgorzata Barska od dnia 2 paidziernika 2012 r. pelni funkcjy Wiceprezesa.
Funkcjy Prezesa lNG TFI S.A. pelni Pan Leszek Jedlecki .

Warszawa, 29 marca 2013 r.
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lNG

AiJ
Katowice, dnia 29.03.2013 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajctc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzctdzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slctski S.A. jako Depozytariusz dla ING

Subfunduszu

Perspektywa 2040 (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczctce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni~znych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 13 marca 2012 r. do 31
grudnia 2012 r.,

sporzctdzonego dnia 29 marca 2013 r., sctzgodne ze stanem faktycznym.

usiewicz

lNG BANK SL.A,SKI Sp6!ka Akcyjna

NIP 634-013 -54-75

Kapita! zakladowy - 130 100 000,00 zl

Departament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

Kapital wp!acony - 130 100 000,00 z!

i Klient6w Strategicznych

Sqd Rejonowy w Katowicach

Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa
T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

INGAaJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Szanowni Panstwo,
Za nami rok 2012, ktory na pocz£!tku wydawal sict bardzo niepewny i ryzykowny, a w rezultacie jednak okazal sict bardzo dobry.
Z dzisiejszej perspektywy widac, ze byl to okres, ktory pozwolil na odbudowy zaufania i wiary inwestorow w giddy i gospodarki. Choc
wyniki na rynkach akcji i obligacji byly i nadal S<! imponuj£!ce, tow tym samym czasie nie brakowalo emocji na skutek dwoch naglych
zwrotow na rynkach akcji.
Po spokojnym pierwszym kwartale 2012 roku problemy gospodarcze Strefy Euro i obawy o wyjscie z niej Wloch i Hiszpanii
spowodowaly przeceny na rynkach w calym drugim kwartale. Z kolei juz w lipcu nast£!pil drugi zwrot, po tym jak Europejski Bank
Centralny (EBC) oglosil, ze za wszelk<! ceny bctdzie ratowac strefy euro przed rozpadem. Od tego czasu sytuacja na gieldach
systematycznie sict poprawiala. Wynikalo to z faktu, ze choc nadal zywe byly obawy inwestorow o sytuacjy w Europie, zwalniaj£!ce
gospodarki azjatyckie oraz kruchy wzrost gospodarczy w USA, to w pewnym stopniu byly one rownowazone niskimi wycenami spolek i
wysokimi dywidendami.
Ponadto caly rok gieldom i gospodarkom pomagaly banki centralne USA, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii , Chin i .Taponii,
ktore na rozne sposoby pobudzaly wzrost gospodarczy. Wykorzystywaly do tego utrzymywanie stop procentowych na rekordowo
niskich poziomach, ktore towarzysz£! nam juz od 4 lat, a takze drukowanie pieni£!dza, ktore mialy obnizyc oprocentowanie i przekonac
inwestorow o braku mozliwosci powrotu kryzysu . Ostatecznie pozytywne czynniki przewazyly, zas poszukiwania atrakcyjnych stop
wzrostu w srodowisku niskiego oprocentowania doprowadzily do wzrostow gield swiatowych.
W tych niezwykle ciekawych czasach rozwijalismy kierowan£! do Panstwa oferty produktow£! . Kluczow£! dla niej bylo wprowadzenie
w 2012 roku subfunduszy cyklu zycia w ramach funduszu parasolowego ING Perspektywa SFIO, stworzonym z mysl£! o regularnym
gromadzeniu srodkow i ich pomnazaniu. Jest to innowacyjny produkt na polskim rynku. Panstwo okreslacie okres, w ktorym chcecie
gromadzic srodki, a nastypnie dobieracie do tego okresu wlasciwy subfundusz (np. ING Perspektywa 2020), a my dbamy o plynn£!
zmianct struktury aktywow subfunduszu tak, aby im blizej do zalozonego konca okresu inwestycji byla ona coraz bezpieczniejsza. Jest to
doskonala oferta dla osob chqcych zabezpieczyc swoj<! emerytury, zadbac o dobr£! edukacjy wlasnych dzieci, kupic nowe mieszkanie
lub sfinansowac dowolne inne plany i marzenia w perspektywie kilku, kilkunastu czy tez kilkudziesictciu lat.
Dla Panstwa wygody i komfortu oraz w zwi<!zku z ci<!glym postypem technologicznym unowoczesnilismy nasz£! stronct internetowq
www.ingtfi.pl. Mog<! Panstwo znaleic na niej wszystkie aktualne informacje dotycz£!ce funduszy ING, ich wyceny oraz interesuj<!ce
komentarze rynkowe. Mozecie Panstwo rowniez rozpoczqc, bez wychodzenia z domu, inwestowanie w nasze fundusze, w szczeg6lnosci
w dobrowolne trzeciofilarowe programy IKE i IKZE.
W 2012 roku przeprowadzony zostal proces polqczenia subfunduszy w ramach ING Parasol FlO. W jego rezultacie subfundusz
ING Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Spolek zostal przejyty przez subfundusz ING Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych.
Ponadto, w odpowiedzi na rosn£!ce zainteresowanie rynkami obligacji, oferta ING TFI S.A. zostala rozszerzona o dwa subfundusze:
ING (L) Obligacji Rynkow Wschodz£!cych (Waluta Lokalna) oraz ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych. Majqc na
uwadze koniecznosc biez£!cego przegl£!du naszych produkt6w w celu zapewnienia Panstwu jak najlepszych rozwiqzan inwestycyjnych,
dokonalismy zmiany polityki subfunduszu ING (L) Rynkow Wschodz£!cych, ktory od listopada funkcjonuje jako subfundusz
ING (L) Rynkow Wschodzqcych Sp6lek Dywidendowych.
Wszystkie wskazane zmiany i modyfikacje oferty wprowadzone zostaly w celu stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej
i usystematyzowanej struktury naszych produktow. Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofe1ty, tak by jak najlepiej spelniac
Panstwa oczekiwania.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2013 byl bardzo udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.

Zapraszamy na nasz£! nOW£! strony www.ingtfi.pl
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WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

liczona w skali roku
lNG SFIO Akcji 2

22,01%

lNG SFIO Obligacji 2

14,28%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

41,63%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych

29,42%

lNG Subfundusz Akcji

26,13%

lNG Subfundusz Zr6wnowaiony

20,22%

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

17,27%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

16,42%

lNG Subfundusz Obligacji

13,25%

lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek

12,55%

lNG Parasol FlO:

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD

9,93%

lNG Subfundusz Selektywny

9,36%

lNG Subfundusz Rosja EUR

6,55%

lNG Subfundusz Got6wkowy

5,59%

lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90

4,77%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L) *)

25,17%

lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (l)

21,16%

lNG Subfundusz Japonia (L)

20,15%

lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (l)

18,16%

lNG Subfundusz Globalnych Moiliwosci (L)

17,37%

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)

17,24%

lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)

14,66%

lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta lokalna) (L) ** )

13,35%

lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych USA (l)

12,03%

lNG Subfundusz Papier6w Dtuinych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta lokalna) (L)

10,99%

lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (l)

10,61%

lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (l)

6,64%

lNG Subfundusz Depozytowy (l)

5,52%

lNG Subfundusz Sektora Energii (L)

-3,33%

lNG Subfundusz Perspektywa 2020

12,50%

lNG Subfundusz Perspektywa 2025

12,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2030

11,65%

lNG Perspektywa SFIO: *** )

lNG Subfundusz Perspektywa 2035

10,80%

lNG Subfundusz Perspektywa 2040

10,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2045

9,09%

*) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 19.11.2012 r.
** ) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 23.01.2012 r.
*** ) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03.2012 r.
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zal'l_czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (,okres sprawozdawczy")
ING Subfunduszu Perspektywa 2035 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Perpektywa
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzib't w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmuj'l_cego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporz'l_dzone na dzien 31 grudnia 2012 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniaj'l_ce
i informacj~ dodatkow'l_ (,zal'l_czone jednostkowe sprawozdanie finansowe").
2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz'l_dzenie zgodnie
z wymagaj'l_cymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz'l_d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz'l_dzaj'l_cego Funduszem i reprezentuj'l_cego Fundusz. Ponadto, Zarz'l_d Towarzystwa oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S'l_ zobowi'l_zani do zapewnienia, aby zal'l_czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz'l_du Towarzystwa skierowana do
uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,
z p6zn. zm. - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zal'l_czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagaj'l_cymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ maj'l_tkow'l_ i finansow4 jak tez
wynik z operacji Subfunduszu oraz czy ksi~gi rachunkowe stanowi'l_ce podstaw~ jego
sporz'l_dzenia S'l_ prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3. Badanie zal'l_czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow'l_
Rewident6w w Polsce,

Rad~

Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln'l_ pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod'l_
wyrywkow'l_ - dokumentacji, z kt6rej wynikaj'l_ kwoty i informacje zawarte w zal'l_czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen~ poprawnosci
przyj~tych i stosowanych przez Zarz'l_d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz'l_cych
szacunk6w dokonanych przez Zarz'l_d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal'l_czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZtONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Sqd Rejonowy dla m .st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS: 0000006468
NIP 526-020-79-76, Kapital zakladowy: 5 210 500 zl

I

IIII

llllllllllllllllllllllllllllllllllllill"''' ill ERNST & YOUNG

I
dostarczylo nam wystarczaj'tcych podstaw do wyrazenia opinii o zal'tczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4. Naszym zdaniem zal'tczone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj'ttkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2012 roku;
• sporz'tdzone zostalo zgodnie z wymagaj'tcymi zastosowania zasadami (polityk'l)
rachunkowosci, wynikaj'tcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksictg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj'tcymi na form~ i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj'tcymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.
5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz'tdzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi'tzuj'tcymi przepisami,
zostaly dol'tczone do pol'tczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz<t-dzonego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o kt6rym wydalismy opini~ z dniem
29 marca 2013 roku.
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lNG Subfundusz Perspektywa 2035
Sprawozdanie finansowe za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

OSWIADCZENIE ZARZL\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, po z.l 223 z p6 i ni ejszymi
zmianami) Zarz<td ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przed staw ia sp rawozdanie finanso\-ve TNG Su b fu ndu szu
Perspektywa 2035 , na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. o wartosci 913 tys . zlotych;
3) bilans sporz(fdzony na dzien 31 grudnia 2012 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 966 tys. zlotych ;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuj(fcy zysk z operacji w kwocie 59 tys. zlotych ;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuj(fce zwiykszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 966 tys. zlotych;
6) noty objasniaj(fce;
7) informacja dodatkowa.
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Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Funduszy

Warszawa, 29 marca 2013 r.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
za okres od 13.03.2012 roku do 31.12.2012 roku

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU PERSPEKTYW A 2035
Nazwa funduszu:

lNG Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu:

Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Perspektywa SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Data utworzenia:
Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

ING Perspektywa SFIO posiada osobowos6 prawn~. ING Subfundusz Perspektywa 2035 utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej .
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFVII403316191111121UIKM z dnia 9 lutego 2012 r.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13 marca 2012 r. pod numerem RFi 716

ING Subfundusz Perspektywa 2035 jestjednym z sze5ciu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t nazwy)
1. ING Subfundusz Perspektywa 2045 I ING Perspektywa 2045
2. ING Subfundusz Perspektywa 2040 I ING Perspektywa 2040
3. lNG Subfundusz Perspektywa 20351 lNG Perspel<tywa 2035
4. ING Subfundusz Perspektywa 2030 I ING Perspektywa 2030
5. ING Subfundusz Perspektywa 2025 I ING Perspektywa 2025
6. ING Subfundusz Perspektywa 2020 I ING Perspektywa 2020

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj£l

indywidualn~

polityky

inwestycyjn~

dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne.

Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje siy Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w horyzoncie inwestycyjnym wyznaczonym Oat~ Oocelow~ . Przez
Daty Docelow~ rozumie siy role kalendarzowy, w kt6rym zrealizowa6 siy maj~ cele emerytalne dla Uczestnik6w tub inne planowane przez nich cele finansovve.
Oat~ docelow~ dla Subfunduszujest rok 2035 .
Aktywa Subfunduszu s~ inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zarz~dzanych przez Towarzystwo tub podmiot z grupy kapitalowej
Towarzystwa, zar6wno funduszy o charakterze akcyjnym jak i funduszy o charakterze dluznym , daj~cych mozliwos6 inwestycji na rynku krajowym jak i
zagranicznym. Docelowa alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg61ne klasy aktyw6w charakteryzu.i<1ce siy r6Znym poziomem ryzyka jest zmienna w
czasie i dokonywana bydzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrument6w charakteryzuj<jcych siy najwyzszym poziomem ryzyka na
rzecz bardziej konserwatywnej zwi(jzanej z instrumentami o nizszym poziomie ryzyka w miary zblizania siy okresu funkcjonowania Subfunduszu do daty
docelowej.
W pocz~tkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 54% aktyw6w Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostala zas
czys6 aktyw6w Subfunduszu inwestowana bttdzie w fundusze o charakterze dl uznym. W miary uplywu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% aktyw6w
Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze dluznym.
Srodki Subfunduszu inwestowane s~ zgodnie z nastypuj~cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieniy:Znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, porttczone tub
gwarantowane przez Skarb Pat'lstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 50% wartosci aktyw6w,
2. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w,
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych tub instytucji wsp61nego inwestowania z siedzibq za
granic£l- do 100% wartosci aktyw6w,
4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych tub instytucji wsp6lnego inwestowania z siedzibq za
granic~, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w akcje- od 9% do 54% wartosci aktyw6w,
5. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych tub instytucji wsp61nego inwestowania z siedzib<1 za
granicct, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w instrumenty dluzne- do 91% aktyw6w,
6. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
7. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, 5 i 6 obowi£lZuje l~cznie limit wskazany w pkt 5.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 4 obowi¥uje lctcznie limit wskazany w pkt 4.
10. Subfundusz moze lokowa6 powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub poryczone przez Skarb Pm'lstwa, z tym ze
obowi¥any jest wtedy dokonywa6 lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniy:Znego co najmniej sze5ciu emisji a wartos6 zadnej z tych emisji nie
moze przekracza6 30% wartosci aktyw6w.
11. Fundusz moze lokowa6 do 91% wartosci aktyw6w Subfunduszu w jednostki uczestnictwa ING Subfunduszu Obligacji wyodrybnionego w ramach lNG
Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
12. Subfundusz moze lokowa6 powyzej 20%, ale nie wiycej niz 50% wartosci aktyw6w, w jednostki uczestnictwa :
1) ING Subfunduszu Akcji wyodrttbnionego w ramach ING Parasol FlO;
2) ING Subfunduszu Got6wkowego wyodrybnionego w ramach ING Parasol FlO;
3) ING Subfunduszu Srednich i Malych Sp6lek wyodrttbnionego w ramach ING Parasol FlO;
Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomittdzy poszczeg61ne klasy aktyw6w bttdzie zmienna w poszczeg61nych okresach funkcjonowania Subfunduszu i bttdzie
nastypuj~ca:

w latach 2011 - 2014:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 42% do 54%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dhtznym i depozyty- od 46% do
w latach 2015-2019:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 36% do 50%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 50% do
w latach 2020-2024:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 30% do 43%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 57% do
w latach 2025 - 2029:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 19% do 35%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 65% do
w latach 2030-2035:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym - od 9% do 23%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 77% do
ING Subfundusz Perspektywa 2035

58%;

64%;

70%;

81 %;

91 %;

pOCZ'!WSZY od 2036 roku:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 9% do 11 %;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 89% do 91 % ;
Subfundusz nie rna okreslonego wzorca slu:l'!cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj(jcego zachowanie siy zmiennych
rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres :

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

S<!d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:

S<!d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.

Towarzystwo jest sp6lk<1 akcyjn'! prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM).
ING Investment Management (Polska) S.A. jest sp6lk<1 akcyjn'! prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V.
Fundusz, reprezentowany przez lNG TFI S.A., zawarl z lNG Investment Management (Polska) S.A. umowy o Zarz'!dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 13 .03.2012 r. -31.12.2012 r.
Dniem bilansowym jest 31.12.2012 r.

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz'!dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING Perspektywa SFIO w daj(jcej siy przewidziec przyszlosci ,
tzn. w ci'!gu co najmniej 12 miesiycy od 31 .12.2012 r. Nie istniej'! okolicznosci wskazuj'!ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.
Na dzieil. 31.12 .2012 roku wartosc aktyw6w netto Subfunduszu ksztaltowala siy ponizej progu minimalnego 2 min PLN przewidzianego w statucie jako
przeslanka do likwidacji Subfunduszu. Jednak w zwi'!zku z faktem, iz powyzsza sytuacja nie opisuje spadku wartosci aktyw6w netto ponizej kwoty 2 min PLN , a
jedynie nieosi'!gniycie wskazanej wartosci aktyw6w netto z uwagi na kr6tki okres dzialalnosci (od dnia 13 marca 2012 roku) , Zarzqd Towarzystwa nie
zidentyfikowal przeslanek do likwidacji Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

ro:inicuj~cych

Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S'! zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nast((pnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersj'! oraz zamian'!jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'! w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych na jednostki uczestnictwa katego rii A w dan ym clniu ,
nie wiykszej niz kwota stanowi'!ca w skali roku r6wnowartos6- 1,9% do koi1ca 2019 roku, 1,7% od poczC)tku 2020 roku do km'lca 2024 roku , 1,5% od poczC)tku
2025 do kot'lca 2029 roku oraz 1,3% pocz'!wszy od 2030 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wyl'!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej . Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E okresla umowa
Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersj'! oraz zamian'!jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'! w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'!cych na jednostki uczestnictwa kategorii E w danym dniu ,
nie wictkszej niz kwota stanowi'!ca w skali roku r6wnowartos6 - 1,4% do koi1ca 2019 roku, I ,2% od pocz'!tku 2020 roku do koi1ca 2024 roku, 1, I% od poczC)tku
2025 do koi1ca 2029 roku oraz 1% pocz'!wszy od 2030 roku .
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy ll(E. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictvvem wybranych
dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okre51a umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna 1(\czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii K do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz(jdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersj'!, odkupieniem oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersj(( I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatct umorzeniow'! w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'!cych na jednostki uczestnictwa kategorii K w danym dniu ,
nie wiykszej niz kwota stanowi'!ca w skali roku r6wnowartos6- 1,6% do koi1ca 2019 roku, 1,5% od pocz'ltku 2020 roku do km'lca 2024 roku , 1,4% od poczqtku
2025 do koil.ca 2029 roku oraz 1,25% pocz'!wszy od 2030 roku .
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wyl'lcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunktem ] fer wan1a
okrdlonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunk1 zbywamajednostek uczestnictwa kategoni T okresla umowa PPllub PP~
- minimalna wysokosc wplat tytukm nabycia wynost 0,01 zl.
ING Subfundusz Perspektywa 2035
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- w zwi<!Zku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamian~jedn q,stek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych na jednostki uczestnictwa kategorii T w danym dniu,
nie wiykszej niz kwota stanowi~ca w skali roku r6wnowartos6- 1,1% do kOJ1ca 2019 roku, 1% od pocz~tku 2020 roku do kOJ1ca 2024 roku, 0,95% od poczqtku
2025 do koilca 2029 roku oraz 0,8% pocz~wszy od 2030 roku.

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Izabela Kalmowska

ING Subfundusz Perspektywa 2035
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1. ZEST A WIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial w

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon<! odpowiedzialnosci<!
Jednostki uczestnictwa

616

660

65 ,28

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj<!ce siedzib(( za granic<!

239

253

25 ,03

Skladniki lokat

aktywach

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
855

RAZEM

913

90,31

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor Del

Izabela Kalmowska

Zestawienie lokat nale:ty analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfiSC sprawozdaniafinansowego
ING Subfundusz Perspektywa 2035
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Lp.

Rodzaj rynku

1.

nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane

2.
3.
4.

Nazwarynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Wartosc na
31.12.2012
270
352
16
22
660

Udzialw
aktywach%
26,70
34,82
1,58
2,18
65,28

Kr<:U siedziby
Nazwa emitenta
Liczba
emitenta
Luksemburg
ING (L) Renta Fund Global HY (PLN) »IC (SICA V)
2,728
Luksemburg
lNG (L) Renta Fund Emerging Market Debt LB »IC (SICAV)
1,716
ING (L) Invest Emerging Markets (PLN) »IC (SICA V)
Luksemburg
6,539
Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzib~ za granicq

Wartosc wg
ceny nabycia
75
37
127
239

Liczba
Nazwa i rodzaj funduszu
1 028,435382
lNG Parasol FIO Subfundusz Akcji
1 343,274016
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji
126,353768
lNG Parasol FIO Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
356,128501
lNG Parasol FlO Subfundusz Selektywny
Razem jednostki uczestnictwa i certyji.katy inwestycyjne

Wartosc wg
ceny nabycia
244
336
15
21
616

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJf\CE SIEDZIBF; ZA GRANIC!\

Lp.
l.
2.
3.

Nazwa
IGHYICP LX-LU0546922856
ILEMICH LX-LU0679203504
INGIPLI LX- LU0799797591

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Wartosc na
31.12.2012
79
39
135
253

Udzial w
aktywach%
7,82
3,86
13,35
25,03

3) Tabele dodatkowe
GW ARANTOW ANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JEDNO Z PANSTW NALEZf\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 29 marca 2013 r.

lNG Subfundusz Perspektywa 2035
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2. BILANS
sporz~dzony na dzieii 31.12.2012
(w tys. zlotych z wyj~tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostkl( uczestnictwa)

31.12.2012

I.

1 011

Aktywa

95

1. Srodki pieniyzne i ich ekwiwa1enty

3

2. Na1eznosci
3. Transakcje przy

zobowi~aniu

siy drugiej strony do odkupu

4. Skladniki 1okat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dluzne papiery wartosciowe
913

5. Skladniki 1okat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dluzne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozos tale aktywa
II.

III.
IV.

Kapital funduszu

45
966
907

1. Kapital wplacony

1 310

Zobowi~ania

Aktywa netto (I-II)

2. Kapital wyplacony (wie1kosc ujemna)
V.

-403

1

Dochody zatrzymane
1. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

0

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
VI.
VII.

58
966

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumu1owany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

8 902,038639
6 086,450821
361,380251
2 454,207567

108,44
108,47
108,87

Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategori i T (w zl)

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Izabela Kalinowska

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanmviq integralnq C::?SC sprawozdaniafinansowego
ING Subfundusz Perspektywa 2035
6

3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjlltkiem wyniku z operacji przypadajllcego na jednostk~ uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I.

5

Przychody z lokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi¥ane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

II.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

4

Koszty funduszu

4
4

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzctcych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi¥ane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzctdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi¥ane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozos tale

III.
IV.
V.
VI.

0

Koszty pokrywane przez towarzystwo

4

Koszty funduszu netto (II-III)

1
58

Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

0

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

58

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

z tytulu r6inic kursowych

VII.

59

Wynik z operacji
Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w z1)*)
jednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategorii T

6,10
3,58
8,28

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektoror~
Izabela Kalinowska

*) uwzgl?dniono wartoH:, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbyciejednostki uczestnictwa danej kategorii

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkorvq, kt6re stanowiq integralnq c::.!fsc sprawo::.dania
finansowego.
ING Subfundusz Perspektywa 2035
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.20/2

/. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

0

59

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

I

a) przychody z 1okat netto,
b) zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia 1okat,
c) wzrost (spadek) niezrea1izowanego zysku (straty) z wyceny 1okat

58

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

59

0

4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z 1okat netto,
b) ze zrea1izowanego zysku ze zbycia 1okat
c) z przychod6w ze zbycia 1okat
907

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

I 310
403

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

966
966

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

345

6. L:tczna zmiana aktywow netto w ol<resie sprawozdawczym (3-4+5)

13.03.2012
31.12.2012

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) 1iczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) 1iczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sa1do zmian 1iczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) 1iczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) 1iczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sa1do zmian 1iczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

8 902,038639
12 793,037335
9 976,964645
36/,865/23
2 454,20756 7

3 890,998696
3 890,5/3824
0,484872
0,!}()00110

8 902 ,038639
6 086,45082 1
36/,380251
2 454,20 7567

8 902,038639
12 793,037335
9 976,964645
36/,865/23
2 454,207567

3 890,998696
3 890,5/3824
0,484872
0,000(}()(]

8 902 ,038639
6 086,45082 1
36/,380251
2 454,207567
13.03.2012
31.12.2012

Ill. Zmiana wartosci akryw6w netto na jednostkf{ uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(wartosc, wedlug kt6rej nast'lpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii)
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *)
- jednostki kategorii A (liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03.2012 r.)
- jednostki kategorii K (1iczona od 09.11.2012 r.)
- jednostki kategorii T (liczona od 02.07.2012 r.)
4. Minima1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
w dniu
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100,00
103,35
97,69
I 08 ,44
I 08 ,47
I 08 ,87
10,80%
34,87%
23 ,01%
93 ,32
2012-06-05
I 03,12
2012-11-16
96,81
2012-07-23

13.03.2012
31.12.2012

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

108,44
2012-12-31
I 08,47
2012-12-31
I 08 ,87
2012-12-31
I 08,25
2012-12-28
108,28
20.12-12-28
108,68
2012-12-28

13.03.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym: *)
1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<tcych dystrybucjy
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi<tZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz<tdzania aktywami funduszu

1,65'Yo
1,65%

*) dane wyrazone w stosunku rocznym

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq C::?SC
sprawozdaniafinansowego.

ING Subfundusz Perspektywa 2035
9

5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu reguluj<t nasterpuj'lce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 17.09.2009r.)
Ustawa z dnia 27.05 .2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporz<tdzenie Ministra Finans6w z dnia 24 .12.2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane dalej Rozporz<tdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<tdzone w jyzyku pols kim i w walucie polskiej .
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S<! w tysi<tcach zlotych, z wyj<ttkiem wartosci aktyw6w netto na jednostker uczestnictwa . .leze li
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj'lcych albo informacji dodatkowej .
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj<tcy:
1) przychody z lokat netto- stanowi<tce r6znicer pomierdzy przychodami z Jokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strater) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strater) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniaj'lce i informacjer dodatkow<t. Sprawozdanie obejmuje dane za okres od 13 .03.2012 do 31.12.2012 roku.

2) UJMOWANIE W

KSI~GACH

RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU

Ksiergi rachunkowe dla ING Perspektywa SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sier oddzielnie dla kazdego subfunduszu .
1.
Operacje dotycz<tce Subfunduszu ujmuje siy w ksiergach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz<t.
2. Nabyte skladniki Jokat ujmuje sier w ksiergach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj'lcej prowizjer maklerslq.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiada.i'l cener nabycia r6wn<t zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne sldadniki maj'l cener nabycia wynikaj<JC'l z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan'l o ewentualne doptaty lub otrzymane przychody pienierzne.
5.
Zmianer wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj<tC'l zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sier w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje sier zmiany Jiczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6. Zysk lub strater ze zbycia lokat wylicza sier metod<! HIFO (najdrozsze sprzedaje sier jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , najwyzszej biezqcej wartosci ksi ergowej (nie
stosuje sier do skladnik6w lokat berd<jcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
7. Zysk lub strater ze zbycia walut wylicza sier zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane S<! transakcje zbycia i nabycia danego sldadnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sier nabycie skladnika.
9. Nalezn<t dywidender od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sier w ksiergach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglerdniajqcy wartosci tego prawa.
10. Nalezn<t dywidender od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sier w ksiergach rachunkowych w dniu, nasterpnym po dniu ustalenia tego
prawa.
11. Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie I zbycie skladnik6w Jokat przez Subfundusz ujmuje sier w ksiergach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Sldadniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<tZail..
14. Jezeli transakcja kupna/sprzedaty skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiergach rachunkowych '"' nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynik~<tcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku sldadnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sier wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupna/sprzedaty, a
przede wszystkim dater nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniyznych).
15 . Operacje dotycz<tce Subfunduszu ujmuje sier w walucie, w kt6rej Sll wyra2:one, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujercia tych operacji w ksiergach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu sq wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla sier w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi<jlokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiergach nasterpuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowi<tZania i naleznosci Subfunduszu wynikaj<jce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda2:y waluty w zwi<tzku z rozliczeniami walutowym i kupna
lub sprzedaty papier6w wartosciowych wycenia sier od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18 . Przychody z lokat obejmujll w szczeg61nosci :
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej , nalicza siy zgodni e z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sier przy zastosowaniu efektywnej stopy procento>vej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienierznych, naleznosci oraz zobowiqzat'l w walutach obcych.
19. Koszty Subfunduszu obejmujll w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgniertych przez Fundusz rozlicza sier w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycen<j srodk6w pienierznych, naleznosci oraz zobowiqza1'1 w walutach obcych.
20 . Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienierznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiykszaj<j wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21. W katdym dniu wyceny tworzy sier rezerwer na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj<j uprzednio utworzon<j
rezerwer. Limitowane koszty operacyjne S<j ujmowane w wysokosci nie przekraczaj<jcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzys two z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22. Towarzystwo na koniec katdego miesi<jca pobiera wynagrodzenie wynosz<Jce maksymalnie I ,3% w skali roku od kategorii jednostek uczestnictwa A,
od jednostek uczestnictwa kategorii E maksymalnie 1%, od jednostek uczestnictwa kategorii K maksymalnie I ,25% oraz 0,8% od jednostek
uczestnictwa kategorii T, naliczone od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu w danym dniu wyceny.

!fa

23 . Towarzystwo pobiera oplater dystrybucyjn<j, oplater za konwersjer oraz oplater umorzemowll (wysokosc oplaty zgod111e ze statutem Fundusz
u) a
Oplaty te
stanoWill zobowi<tZanie Funduszu wobec TFI- nie Sll ujmowane w przychodach i kosztach

?/
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24.

Koszty zwi¥ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq w ca1osci z aktyw6w Subfunduszu . Jezeli koszty obci qzaj q Fundu sz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sitt na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzieil wyceny poprzedzajqcy dzieil ujycia zobowi¥ania w ksiygach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawi era umowy
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wiycej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obciqzajq te Subfundusze proporcj onalni e do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.

25 . Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzie!l ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostktt uczestnictwa w okrdlonym dniu wyceny nie
uwzglydnia siy zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26 . Wszystkie zobowi¥ania zwi¥ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
27 . JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okrdlonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane sq JU zapisane wg najwyzs zej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu ustalenie zobowiazail i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzieil, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie, nazywanej dalej GPW.
W Dniu wyceny oraz na dzieil sporzqdzenia sprawozdania ftnansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wycen y aktyw6vv Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi¥m1 Funduszu oraz zobowiqzall Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu , ustalenia wartos ci aktyw6w netto f undu szu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostky uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartosc aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Funduszu wycenia siy, a zobowi¥ania ustala siy wed1ug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sitt w oparciu o kursy z godziny 23 :00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punlctu wyceniane sq nastypujqce sldadniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibtt za granicq,
11) instrumenty rynku pienittznego.
2. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzie!'1 wyceny jest zwyldym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sitt wedlug ostatniego dostypnego kursu zamknittcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej, stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dost((pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodami okrdlonymi w pkt. 5 (chyba, ze dost((pny jest kurs z sesji ftxingowej z dnia wyceny).
4 . Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziel'! wyceny nie jest zwyldym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza siy wedlug ostatniego dost((pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku , a w przyp adku j ego braku innej, stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sitt ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje sitt wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokos c wolum enu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuj e sitt
ceny z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzie!l.
2) jezeli niedostypne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku g16wnym dostypne sq informacje o z1ozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sitt sredni£! arytmetyczn£! z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglydnienie wy1qcznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku , gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzedazy uwzglydnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na
rynku gl6wnym oferty nie sq dostypne, to do wyceny stosuje siy sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesictcu.
3) jezeli niedostypne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sitt wartosc oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie sq dost((pne - stosuje sit'( wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowan£! niezale:Zn£! jednostky swiadCZ£!C'! tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t(( jednostky przeplyw6w pi eni ttznych
zwi£!zanych z tym skladnikiem, przy czym jednostktt talq uznaje siy za niezaleznq, jezeli nie jest emitentem danego sk1adnika Jokat i ni e jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.

6.

8.

4) jezeli niedostypne S£! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sitt wyceny w oparciu o publicznie og1oszonq na aktywnym rynku
ceny nier6zni£!cego sitt istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat byd£!cych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kltrs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami :
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sitt na koniec kazdego kolejnego miesiqca kalendarzowego .
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesiqca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwosc dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w peln ym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nast((puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczycia notowal'! do kot'lca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sitt obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastypujqce kryteria:
I) instrumenty b((dqce przedmiotem obrotu na rynku Sq jednorodne,
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2) zazwyczaj w katdym momencie wyst((puj£! zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S£! do publicznej wiadomosci .
9. Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnosc rynku dla kazdego skladnika lokat. Jeze li przez
badany miesi£!C byl dost((pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dost((pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje sit;, ze ryn ek
dla danego skladnika lokatjest aktywny.
III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S£! nast((pUj£lce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzib(( za granicq,
12) depozyty,
13) waluty nie b((d'lce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyznego.
15) wierzytelnosci, innych niz wierzytelnosci os6b fizycznych
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast((pujqcy spos6b:
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyznego b((d£lcych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaze si(( konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sit; odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sit; w ci((iar pozostalych
koszt6w Funduszu
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne sq scisle powi£!Zane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniajqc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S£! scisle powi£!Zane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu fmansowego bydzie stanowic sumt; wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglt;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia siy wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat - wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
IV. Szczeg6lne metody wvceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi£!Zaniu si(( drugiej strony do odkupu wycenia si((, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod'l skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl((dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci,
jezeli ich utworzenie okate siy konieczne.
2. Zobowi£!Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu siy Funduszu do odkupu, wycenia si((, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedaty, metodq korekty r6znicy pomiydzy cenq odkupu a cen'l sprzedaty, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia - wartosc godziwa
wynikaj£lca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzie1'1 przeszacowania, nowo ustalon£! skorygowan'l cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wyliczeil skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia si(( dluzne papiery wartosciowe,
od dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowi£!Zania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala si(( wedlug zasad przyj((tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku nieb((d'lcych papierami dluznymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powit;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj£lce siedzib(( za granic£!- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartosc aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzel'l maj£!cych wplyw na ich wartosc godziwq, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci
w przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych - wg modelu zdyskontowanych przep!yvv6w
pieniyznych;
4) w przypadku walut nie byd£!cych depozytami- ich wartos6 wyznacza sit; po przeliczeniu wedlug ostatniego dost((pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzieil Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodzq z aktywnego rynku.
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane Sq w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny b((dq stosowane w spos6b ci<1gly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze byd£! prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany
zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym.
VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. AJ...'tywa oraz zobowi¥ania denominowane w walutach obcych wycenia si(( lub ustala w walucie, w kt6rej S'l notowane na aktywnym rynku , a w przypadku,
gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej Sq denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi£!Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane Sq aktywa i ustalane zobowi£!Zania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dost((pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Wartos6 aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wyltcza kursu , okrdla Sly w relaCJI do eLa
lro
~
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4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale - premia inwestycyjna

2

3

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi~aniu siy do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat najednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczen
Z tytulu rezerw
Pozos tale

40
3

2
45

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIEN~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys.

Bank I Waluta
lNG Bank Sl<!ski S.A. I PLN

Wartos6 na 31.12.2012
wPLN
95

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDA WCZYM POZIOM SRODKOW PIENJ.qZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA 8 IEZACYCH
ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartos6
Waluta
wPLN
PLN
25
srectni w okresie sprawozctawczym poziom sroctkow
pieniyznych:
III. EKWIWALENTY SRODKOW PIEN~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTA5
RYZYKA
1. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci'l:lonych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych . Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci'l:lonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przeplyw6w pieniy:Znych wynikajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi~ane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzqcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodz'lcymi w sklad portfeli funduszy inwestycyjnych i instytucji wsp61nego inwestowania majqcych siedzibtt za granic'l.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
2. POZIOM OBC!f\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego S'l ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej .
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq lub w jednostki uczestnictwa inn yc h
funduszy obci'l:lone S<! ryzykiem kredytowym pochodz'lcym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwi'lzane sq z ryzykiem
kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa fundu szy
inwestycyj nych.
Pozostaj'lce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S'l na lokatach overnight. Lokaty te zakladane S<! na okres 1 dnia rob oczego

INGI~~bnf~~:~~ ~:~:,::::: otwarcia lokaty oraz nast~puj~ce po ni~ dni wolnc od pracy. Na dzicn bilansowy stanowrly 9, 40% wartoSci aktyk
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3. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIAZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do vvalut
obcych. W Subfunduszu wystcypuje w latach 2011-2024 sredni poziom ryzyka walutowego oraz niski poziom ryzyka walutowego poczqwszy od roku 2025,
wynikajqcy z tego, ze udzial aktyw6w denominowanych w walutach zagranicznych stanowi mniejszosciowq czcysc portfela inwestycyjnego Subfunduszu, a
poziom ten maleje na kolejnych okresach funkcjonowania Subfunduszu, oraz zagraniczne Fundusze Zr6dlowe mogqce bye przedmiotem inwestycji aktyw6w
Subfunduszu stosujq mechanizm czcysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro, dolara amerykanskiego orazjena.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawarl tego typu transakcji.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciqgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutcy polskq
Wszystkie pozycje bilansu wyrazone sq wylqcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystqpily.

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibcy za granicq _ _ _ _ _=Razem
0
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys .zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa

44

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibcy za granicq _ _ _ _-=-14=Razem
58
3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKR YWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjqtkiem koszt6w z tytulu uslu g
maklerskich, oplat transakcyjnych zwiqzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciqze!'t
nalozonych przez wlasciwe organy panstwowe w zwiqzku z dzialalnosciq Subfunduszu, kt6re pokrywane Sq bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie
podlegajq limitowaniu.
2 . KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKA T AMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksymalna roczna wysokosc wynagrodzenia (w %)
w okresie kategoria A kategoria E kategoria K kategoria T
1,90
1,70

1,40
1,20

1,60
1,50

1,10
1,00

od poczqtku 2030 r.

1,50
1,30

1, 10
1,00

1,40
1,25

0,95
0,80

wynagrodzenie faktycznie pobrane w okresie
sprawozdawczym (w %)

1,90

1,40

1,60

1,10

do konca 2019 r.
lata 2020-2024
lata 2025-2029
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NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTW A
31.12.2012

966

Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.z1)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii T

108,44
108,47
108,87

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor
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artamentu Ksr1gow Sci Funduszy

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz:tcych zdarzeniach dotycz:tcych lat ubieglych, ujl(tych w sprawozdaniu finansowym za bie:illCY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz:tcych zdarzeniach jakie nast:tpily po dniu bilansowym, a nieuwzgl~tdnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomil(dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bll(d6w podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych nicpcwnosci ze wskazanicm, czy sprawozdanic
finansowe zawiera korekty z tym zwi:tzane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzqdzanie funduszem inwestycyjnym zarzqdzanym przez Towarzystwo, jezeli Subfundusz moze
lokowa6 powyzej 50% swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa tych funduszy:
Oplata za zarz~dzanie
(% w skali roku)

Fundusz
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji
-jednostki uczestnictwa kategorii A,F, I, K, P, S

1,50

-jednostki uczestnictwa kategorii E

1,00

-jednostki uczestnictwa kategorii T

0,80

-

7)

-

lnne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny spos6b wplyn:tc na occn~t sytuacji maj~tkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesi6 zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 800.000.000 zlotych.
Z dniem 30 wrzdnia 2012 roku Pan Hans van Houwelingen zrezygnowal z funkcji Wiceprezesa ING TFl S.A.
W dniu 2 paidziernika 2012 roku Rada Nadzorcza TNG TFI S.A. powolala na Czlonk6w Zarzqdu :
Pana Gerardusa Dashorsta, Dyrektora Departamentu Ryzyka,
Pana Dariusza Korony, Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnytrznego,
Pana Roberta Bohynika, Dyrektora Departamentu Inwestycjnego,
Pani Malgorzata Barska od dnia 2 paidziernika 2012 r. pelni funkcjy Wiceprezesa.
Funkcjy Prezesa ING TFI S.A. pelni Pan Leszek Jedlecki.

Warszawa, 29marca2013 r.

Izabela Kalinowska

ING Subfundusz Perspektywa 2035
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Katowice, dnia 29.03.2013 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'l_c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'l_dzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Sl'l_ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG

Subfunduszu

Perspektywa 2035 (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotycz'l_ce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni~znych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 13 marca 2012 r. do
31 gFudnia 2012 r., sporz'l_dzonego dnia 29 marca 2013 r., s'l_zgodne ze stanem faktycznym.

TOR

Krzyszto

lNG BANK SLASKI Sp6!ka Ak cyjna

NIP 634 -013 -54-75

Kapital zak!adowy - 130 100 000,00 z!

Departament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

Kapita/ wp!acony - 130 100 000,00 z!

i Klient6w Strategicznych

Sqd Rejonowy w Katowica ch

P/ac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa
T+48228204027,F+48228204018

ING AIJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Szanowni Panstwo,
Za nami rok 2012, ktory na pocz'!tku wydawal sit( bardzo niepewny i ryzykowny, a w rezultacie jednak okazal sit( bardzo dobry.
Z dzisiejszej perspektywy widac, ze byl to okres, ktory pozwolil na odbudow<( zaufania i wiary inwestorow w gieldy i gospodarki . Choc
wyniki na rynkach akcji i obligacji byly i nadal S<! imponuj'!ce, tow tym samym czasie nie brakowalo emocji na skutek dwoch naglych
zwrotow na rynkach akcji.
Po spokojnym pierwszym kwartale 2012 roku problemy gospodarcze Strefy Euro i obawy o wyjscie z niej Wloch i Hiszpanii
spowodowaly przecen<( na rynkach w calym drugim kwartale. Z kolei juz w lipcu nast'!pil drugi zwrot, po tym jak Europejski Bank
Centralny (EBC) oglosil, ze za wszelk<! cent( b<(dzie ratowac stref<( euro przed rozpadem. Od tego czasu sytuacja na gieldach
systematycznie sit( poprawiala. Wynikalo to z faktu, ze choc nadal :Zywe byly obawy inwestorow o sytuacj<( w Europie, zwalniaj<J.ce
gospodarki azjatyckie oraz kruchy wzrost gospodarczy w USA, to w pewnym stopniu byly one rownowazone niskimi wycenami spolek i
wysokimi dywidendami.
Ponadto caly rok gieldom i gospodarkom pomagaly banki centralne USA, Strefy Euro , Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Chin i .T aponii,
ktore na rozne sposoby pobudzaly wzrost gospodarczy. Wykorzystywaly do tego utrzymywanie stop procentowych na rekordo wo
niskich poziomach, ktore towarzysz<J. nam juz od 4 lat, a tak:Ze drukowanie pieni<J.dza, ktore mialy obnizyc oprocentowanie i przekonac
inwestorow o braku mozliwosci powrotu kryzysu. Ostatecznie pozytywne czynniki przewazyly, zas poszukiwania atrakcyjnych stop
wzrostu w srodowisku niskiego oprocentowania doprowadzily do wzrostow gield swiatowych.
W tych niezwykle ciekawych czasach rozwijalismy kierowan'! do Panstwa ofert<( produktow<J. . Kluczow'! dla niej bylo wprowadzenie
w 2012 roku subfunduszy cyklu zycia w ramach funduszu parasolowego ING Perspektywa SFIO, stworzonym z mysl<! o regularnym
gromadzeniu srodkow i ich pomnazaniu. Jest to innowacyjny produkt na polskim rynku. Panstwo okreslacie okres, w ktorym chcecie
gromadzic srodki, a nast<(pnie dobieracie do tego okresu wlasciwy subfundusz (np. ING Perspektywa 2020), a my dbamy o plynn<J.
zmian<( struktury aktywow subfunduszu tak, aby im blizej do zalozonego konca okresu inwestycji byla ona coraz bezpieczniejsza. Jest to
doskonala oferta dla osob chqcych zabezpieczyc swoj'! emerytur<(, zadbac o dobr<! edukacj<( wlasnych dzieci, kupic nowe mieszkanie
lub sfinansowac dowolne inne plany i marzenia w perspektywie kilku, kilkunastu czy tez kilkudziesi<(ciu lat.
Dla Panstwa wygody i komfortu oraz w zwi'!zku z ci<j.glym post<(pem technologicznym unowoczesnilismy nasz<J. stron<( internetow<J.
www.ingtfi .pl. Mog(j. Panstwo znaleic na niej wszystkie aktualne informacje dotycz<j.ce funduszy lNG, ich wyceny oraz interesuj<j.ce
komentarze rynkowe. Mozecie Panstwo rowniez rozpocz<!-6, bez wychodzenia z domu, inwestowanie w nasze fundusze, w szczegolnosci
w dobrowolne trzeciofilarowe programy IKE i IKZE.
W 2012 roku przeprowadzony zostal proces pol<j.czenia subfunduszy w ramach lNG Parasol FlO. W jego rezultacie subfundusz
ING Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Spolek zostal przej<(ty przez subfundusz ING Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych .
Ponadto, w odpowiedzi na rosn<j.ce zainteresowanie rynkami obligacji, oferta ING TFI S.A. zostala rozszerzona o dwa subfundusze:
ING (L) Obligacji Rynkow Wschodz<!cych (Waluta Lokalna) oraz ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodz<j.cych. Maj<J.c na
uwadze koniecznosc biez'!cego przegl<!du naszych produktow w celu zapewnienia Panstwu jak najlepszych rozwi<j.zan inwestycyjnych,
dokonalismy zmiany polityki subfunduszu ING (L) Rynkow Wschodz<!cych, ktory od listopada funkcjonuje jako subfundusz
ING (L) Rynkow Wschodz<j.cych Spolek Dywidendowych.
Wszystkie wskazane zmiany i modyfikacje oferty wprowadzone zostaly w celu stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej
i usystematyzowanej struktury naszych produktow. Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac nasz'! ofert<(, tak by jak najlepiej spelniac
Panstwa oczekiwania.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2013 byl bardzo udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycj i.

Zapraszamy na nasz<J. now<j. stron<( www.ingtfi .pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapitat zaktadowy - 15.250 .000,00 zt

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapitat wptacony - 15.250.000,00 zt

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sctd Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

liczona w skali roku
lNG SFIO Akcji 2

22,01%

lNG SFIO Obligacji 2

14,28%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

41,63%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych

29,42%

lNG Subfundusz Akcji

26,13%

lNG Subfundusz Zr6wnowai.ony

20,22% -

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

17,27%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

16,42%

lNG Subfundusz Obligacji

13,25%

lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek

12,55%

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD

9,93%

lNG Subfundusz Selektywny

9,36%

lNG Subfundusz Rosja EUR

6,55%

lNG Subfundusz Got6wkowy

5,59%

lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90

4,77%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L) *)

25,17%

lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)

21,16%

lNG Subfundusz Japonia (L)

20,15%

lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)

18,16%

lNG Subfundusz Globalnych Moi.liwosci (L)

17,37%

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)

17,24%

lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)

14,66%

lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) **)

13,35%

lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych USA (L)

12,03%

lNG Subfundusz Papier6w Dtui.nych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)

10,99%

lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)

10,61%

lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

6,64%

lNG Subfundusz Depozytowy (L)

5,52%

lNG Subfundusz Sektora Energii (L)

-3,33%

lNG Perspektywa SFIO: *** )
lNG Subfundusz Perspektywa 2020

12,50%

lNG Subfundusz Perspektywa 2025

12,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2030

11,65%

lNG Subfundusz Perspektywa 2035

10,80%

lNG Subfundusz Perspektywa 2040

10,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2045

9,09%

*) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 19.11.2012 r.

** ) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 23.01.2012 r.
*** ) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03 .2012 r.

Cztonek Zarzqdu

Czton ek Zarzqdu
lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2030
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 13 MARCA 2012 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WRAZ Z OPINL\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Faks +48 22 557 70 01
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www.ey.com/pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp61ka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zahtczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (,okres sprawozdawczy")
ING Subfunduszu Perspektywa 2030 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Perpektywa
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzib't-_ w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmuj't-_cego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporz't-_dzone na dzien 31 grudnia 2012 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniaj't-_ce
i informacj~ dodatkow't-_ (,zal't-_czone jednostkowe sprawozdanie finansowe").

2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz't-_dzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi't-_g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz't-_d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz't-_dzaj't-_cego Funduszem i reprezentuj't-_cego Fundusz. Ponadto, Zarz't-_d Towarzystwa oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S't-_ zobowi't-_zani do zapewnienia, aby zal't-_czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz't-_du Towarzystwa skierowana do
uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,
z p6zn. zm. - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zal't-_czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagaj<tcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ maj't-_tkow't-_ i finansow't-_, jak tez
wynik z operacji Subfunduszu oraz czy ksi~gi rachunkowe stanowi't-_ce podstaw~ jego
sporz't-_dzenia S't-_ prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3.

Badanie zal't-_czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej,
Rewident6w w Polsce,

wydanych przez Krajow't-_

Rad~

Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln't-_ pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod'\-_
wyrywkow't-_ - dokumentacji, z kt6rej wynikaj't-_ kwoty i informacje zawarte w zal<tczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen~ poprawnosci
przyj~tych i stosowanych przez Zarz't-_d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz<tcych
szacunk6w dokonanych przez Zarz't-_d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal't-_czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZtoNKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS: 0000006468
NIP 526-020-79-76, Kapital zakladowy: 5 210 500 zl
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I
dostarczylo nam wystarczaj'l:_cych podstaw do wyrazenia opinii o zal'l:_czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4.

Naszym zdaniem zal'l:_czone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj'l:_tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 20 12 roku;
• sporz£ldzone zostalo zgodnie z wymagaj'l:_cymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci, wynikaj'l:_cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi'l:_g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj'l:_cymi na form~ i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj'l:_cymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz£ldzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi'l:_zuj'l:_cymi przepisami,
zostaly dol'l:_czone do pol'l:_czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz£ldzonego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o kt6rym wydalismy opini~ z dniem
29 marca 2013 roku.

w 1m1en1u
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 W arszawa
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Kluczowy Biegly Rewident

ominik Januszewski
Biegly Rewident
Nr 9707

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku
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lNG Subfundusz Perspektywa 2030
Sprawozdanie finansowe za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z p6zniejszymi
zmianami) Zarzct-d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu
Perspektywa 2030, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;
2) zestawienie Iokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. o wartosci 1.109 tys. zlotych;
3) bilans sporzct-dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapita-ly na sum(( 1.188 tys . zlotych ;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujq.cy zys k z operacji w k-vvocie 75 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujct-ce zwiykszeni e stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 1.188 tys. zlotych;
6) noty objasnia.ict-ce;
7) informacj a dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

~~~

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

~-«-. r ~ ~...-.:-Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
erardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

~~~
Robe1i Bohynik
Czlonek Zarzqdu

,l~

Dyrektor Departamentu Ksi(}gowosci Funduszy

Warszawa, 29 marca 2013 r.

..Aa

~

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
za okres od 13.03.2012 roku do 31.12.2012 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU PERSPEKTYW A 2030
Nazwa funduszu:

lNG Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu : ING Perspektywa SFIO
Typ funduszu:
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami .
ING Perspektywa SFIO posiada osobowosc prawnq. ING Subfundusz Perspektywa 2030 utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej .
Data utworzenia:
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFIIII403316191111121UIKM z dnia 9 lutego 2012 r.
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
13 marca 2012 r. pod numerem RFi 716
ING Subfundusz Perspektywa 2030 jestjednym z szesciu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwalskr6t nazwy):
1. ING Subfundusz Perspektywa 2045 I ING Perspektywa 2045
2. ING Subfundusz Perspektywa 2040 I ING Perspektywa 2040
3. ING Subfundusz Perspektywa 2035 I ING Perspektywa 2035
4. lNG Subfundusz Perspel<tywa 2030 I lNG Perspel<tywa 2030
5. lNG Subfundusz Perspektywa 2025 I lNG Perspektywa 2025
6. lNG Subfundusz Perspektywa 2020 I ING Perspektywa 2020

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualnq polityky inwestycyjnq dzictki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje siy Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w horyzoncie inwestycyjnym wyznaczonym Dat'l Docelow'l. Przez
Date( Docelowq rozumie siy rok kalendarzowy, w kt6rym zrealizowac sict majq cele emerytalne dla Uczestnik6w lub inne planowane przez nich cele finansowe .
Dat'l docelow'l dla Subfunduszujest rok 2030.
Aktywa Subfunduszu Sq inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zarz'ldzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitalowej
Towarzystwa, zar6wno funduszy o charakterze akcyjnym jak i funduszy o charakterze dluznym, dajqcych mozliwosc inwestycji na rynku krajowym jak i
zagranicznym. Docelowa alokacja aktyw6w Subfunduszu pomictdzy poszczeg6lne klasy aktyw6w charakteryzujqce siy r6Znym poziomem ryzyka jest zmienna w
czasie i dokonywana bydzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrument6w charakteryzuj'lcych Si(( najvvyzszym poziomem ryzyka na rzecz
bardziej konserwatywnej zwiqzanej z instrumentami o nizszym poziomie ryzyka w miar(( zbli zania si(( okresu funkcjonowania Subfunduszu do daty docelowej.
W poczqtkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 47% aktyw6w Subfunduszu b((dzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostala zas
CZ((SC aktyw6w Subfunduszu inwestowana b((dzie w fundusze o charakterze dluznym. W miar(( uplywu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91 % aktyw6w
Subfunduszu b((dzie inwestowane w fundusze o charakterze dluznym.
Srodki Subfunduszu inwestowane SCj zgodnie z nast((pUjqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pienictznego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por((czone lub
gwarantowane przez Skarb Pat'lstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 50% wartosci aktyw6w,
2. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w,
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6lnego inwestowania z siedzibq za
granicq - do 100% wartosci aktyw6w,
4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6lnego inwestowania z siedzib'l za
granicq, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w akcje - oct 9% do 47% wartosci aktyw6w,
5. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6lnego inwestowania z siedzib'l za
granicq, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w instrumenty dluzne- do 91% aktyw6w,
6. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
7. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, 5 i 6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 5.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 4 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 4.
10 . Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por((czone przez Skarb Pm1stwa, z tym ze
obowiqzany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni((:Znego co najmniej szesciu emisji a wartosc zadnej z tych emisj i nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
11 . Fundusz moze Iokowac do 91% wartosci aktyw6w Subfunduszu w jednostki uczestnictwa ING Subfunduszu Obligacji wyodr((bnionego w ramach ING Parasol
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
12. Subfundusz moze lokowac powyzej 20%, ale nie wiycej niz 50% wartosci aktyw6w, w jednostki uczestnictwa:
1) ING Subfunduszu Akcji wyodrctbnionego w ramach ING Parasol FlO;
2) ING Subfunduszu Got6wkowego wyodrctbnionego w ramach ING Parasol FlO;
Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomictdzy poszczeg6lne klasy aktyw6w bydzie zmienna w poszczeg6lnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i bctdzie
nastypujqca:
w latach 2011-2014:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym - oct 36% do 47%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- oct 53% do 64%;
w latach 2015-2019:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- oct 30% do 43%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- oct 57% do 70%;
w latach 2020-2024:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- oct 19% do 35%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- oct 65% do 81 %;
w latach 2025-2030:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- oct 9% do 23%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- oct 77% do 91 %;
pOCZCjWSZY od 2031 roku:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- oct 9% do 11 %;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- oct 89% do 91 %;
~~~~~z nie rna okreSionego wzorca sluZ~cego do oceny efektywnoSci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwicrctcdlaHcego zachowanr ~ z~t :nn ych
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Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A. , Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel I2, 00-342 Warszawa

S<!d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:

S<!d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzdnia 2001 r.

Towarzystwo jest sp6lk'l akcyjn'l prawa polski ego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy doING Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM).
ING Investment Management (Poiska) S.A. jest sp6lk'l akcyjn'l prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V.
Fundusz, reprezentowany przez ING TFI S.A., zawarl z lNG Investment Management (Polska) S.A. umowy o Zarz'ldzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych .

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres I3.03.2012 r. -31.12.2012 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2012 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz'ldzone przy zalozeniu kontynuowania dzialainosci przez lNG Perspektywa SFIO w daj'lcej sit( przewidziec przyszlosci ,
tzn. w ci<tgu co najmniej 12 miesi((cy od 31.12.20 I2 r. Nie istniej'l okolicznosci wskazuj'lce na zagrozenie kontynuowania dzialainosci.
Na dzieil 31.12.2012 roku wartosc aktyw6w netto Subfunduszu ksztaltowala siy ponizej progu minimainego 2 min PLN przewidzianego w statucie jako przeslanka
do likwidacji Subfunduszu. Jednak w zwi<tzku z faktem, iz powyzsza sytuacja nie opisuje spadku wartosci aktyw6w netto ponizej kwoty 2 min PLN, a jedynie
nieosi<tgniycie wskazanej wartosci aktyw6w netto z uwagi na kr6tki okres dzialalnosci (od dnia 13 marca 2012 roku), Zarz<td Towarzystwa nie zidentyfikowal
przeslanek do iikwidacji Subfunduszu.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

r6znicuj~cych

Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategori i A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<t zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimaina wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nast((pnego nabycia.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu doceiowym .
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych najednostki uczestnictwa kategorii A w danym dniu, nie
wiykszej niz kwota stanowi<tca w skaii roku r6wnowartosc- 1,7% do koilca 2019 roku, 1,5% od pocz<ttku 2020 roku do kollca 2024 roku oraz 1,3% pocz'lwszy od
2025 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<tcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz iub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E okrdia umowa
Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytainego (PPE).
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian<tjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu iub subfunduszu doceiowym.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naiiczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych najednostki uczestnictwa kategorii E w danym dniu, nie
wi((kszej niz kwota stanowi<tca w skaii roku r6wnowartos6- 1,2% do koilca 2019 roku, 1,1% od pocz<ttku 2020 roku do kollca 2024 roku oraz I% pocz'lwszy od
2025 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wyl<tcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz iub za posrednictwem wybranych
dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresia umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimaina l<tczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii K do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<tdzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj<t, odkupieniem oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu iub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naiiczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa kategorii K w danym dniu , nie
wi((kszej niz kwota stanowiqca w skaii roku r6wnowartosc- 1,5% do kollca 20I9 roku, 1,4% od poczqtku 2020 roku do kollca 2024 roku oraz 1,25% pocz'lwszy
od 2025 roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wylqcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz iub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okresionego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI iub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okrdia umowa PPI iub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian<tjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu iub subfunduszu doceiowym.
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- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj£lcych najednostki uczestnictwa kategorii T w danym dniu, nie
wi<;:kszej niz kwota stanowi£lca w skali roku r6wnowartos6- 1% do konca 2019 roku, 0,95% od pocz£ltku 2020 roku do konca 2024 roku oraz 0,8% pocz£lwszy od
2025 roku .

Warszawa, 29 marca 2013 r.

DyrektorDei~
/rzabela Kalinowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial w
al<tywach

Jednostki uczestnictwa

793

852

68 ,43

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania
maj4ce siedziby za granic4

242

257

20,64

Skladniki lokat

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon4 odpowiedzialnosci4

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
1035

RAZEM

1109

89,07

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor f~y
r I Izabela Kalinowska

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cu;sc sprawozdania fin ansowego
ING Subfundusz Perspektywa 2030
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKA TY INWESTYCYJNE

Lp.

Rodzaj rynku

1.
2.
3.
4.

nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku
nie
nie
nie
nie

dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy

Wartos6 wg
ceny nabycia
263
485
23
22

Liczba
1 121,393301
I 946,623877
187,676288
387,377657

Nazwa i rodzaj funduszu
ING Parasol FlO Subfundusz Akcji
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji
ING Parasol FIO Subfundusz Srednich i Malych Sp6tek
ING Parasol FIO Subfundusz Selektywny

793

Razem jednostki uczestnictwa i certyflkaty inwestycyjne

Wartosc na
31.12.2012
295
509
24
24

852

Udziatw
aktywach%
23 ,69
40,88
1,93
1,93

68,43

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJf\CE SIEDZIB~ ZA GRANICJ\

Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
lGHYICP LX-LU0546922856
ILEMICH LX-LU0679203504
INGIPLI LX - LU0799797591

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Nazwa emitenta
ING (L) Renta Fund Global HY (PLN) »IC (SICAV)
ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt LB »IC (SICAV)
ING (L) Invest Emerging Markets (PLN) »IC (SICAV)

Kraj siedziby emitenta
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg

Liczba
3,033
1,910
6,077

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq

Wartosc wg
ceny nabycia
83
41
118

242

Wartosc na
31.12.2012
88
44
125

Udziat w
aktywach%
7,07
3,53
10,04

257

3) Tabele dodatkowe
GW ARANTOW ANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JEDNO Z PANSTW NALEZJ\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 29 marca 2013 r.
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2. BILANS
sporz~dzony na dzien 31.12.2012
(w tys. zlotych z wyj~tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na

jednostk~t

uczestnictwa)

31.12.2012

I.

1245

Aktywa

134

1. Srodki pienittzne i ich ekwiwalenty

2

2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowi<tzaniu sitt drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dlutne papiery wartosciowe
I 109

5. Sldadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dlutne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozos tale aktywa

II.

57

Zobowi<tZania

Ill.

Aktywa netto (I-II)

1188

IV.

Kapital funduszu

1113

1. Kapital wplacony

I 340
-227

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

0

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
VI.
VII.

74

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

1188

Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

10 875 , 177091

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

7 527,984288
564,733780
2 782,459023

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

109,10
109,13
109,49

Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Izabela Kalinowska

Bilans nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdaniafinansowego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem wyniku z operacji przypadajl}cego na

jednostk~

uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I.

6

Przychody z lokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<!Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

II.

5
5

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej
Koszty funduszu

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz'lcych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi<!Zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarz'ldzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi<!Zane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozostale

III.
IV.
V.
VI.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

0

Koszty funduszu netto (II-III)

5

1
74

Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

0

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

z tytuiu r6znic kursowych
2.

74

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

z tytuiu roznic kursowych

VII.

75

Wynik z operacji

Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl) *)
jednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategorii T

6,66
3,46
8,11

Warszawa, 29 marca2013 r.

Izabela Kalinowska

*) uwzgli;dniono warto.Sc, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbyciejednostki uczestnictwa danej kategorii

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
finansowego.
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CZ{!SC

sprawozdania

4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

L Zmiana Wartosci Akryw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

0

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

75

a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

0
74

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

75

I

4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razcm), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj .u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych j .u.)
6.

L~czna

1113
I 340
227
1188

zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 188

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

432
13.03.2012
31.12.2012

IL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj~co od
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

10 875,177091
12 989,802346
9 642,609543
564,733780
2 782,459023

2 114,625255
2 lJ 4, 625255
0,000000
0,000000

10 875 ,177091
7 52 7,984288

564, 733 780
2 782,459023
pocz~tku

dzialalnosci funduszu, w tym:

10 875,177091
12 989,802346
9 642,609543
564, 733780
2 782,459023

2 114,625255
2 /14,625255
0,000000
0,000000

10 875 , 177091
7 52 7,984288

564, 733780
2 782 ,459023
13.03.2012
3/.12.2012

IlL Zmiana wartosci akryw6w netto na jednostkf! uczestnictwa
1. Wartos6 aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(wartosc, wedlug kt6rej nast£!pilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii)
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *)
- jednostki kategorii A (liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20 .03.2012 r.)
- jednostki kategorii K (liczona od 15 .11.2012 r.)
- jednostki kategorii T (liczona od 02 .07.2012 r.)
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
ING Subfundusz Perspektywa 2030
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100,00
104,20
98,57
109,10
109, 13
109,49
11 ,65%
37 ,64%
22,28%
94,48
2012-06-05
103 ,9 7
2012-11-16

2012-~;:~~

13.03.2012
31.12.2012

5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa
109, 10
2012-12-31

- jednostki kategorii A
wdniu

109,13

- jednostki kategorii K
wdniu

2012-12-31
109,49

- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

2012-12-31
I 08,95

- jednostki kategorii A

2012-12-28

wdniu

108,97

- jednostki kategorii K

2012-12-28

wdniu

109,33

- jednostki kategorii T

2012-12-28

wdniu

13.03.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym: *)

1,49%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,49%

2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<tcych dystrybucjy
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi¥anych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz<tdzania aktywami funduszu

*) dane wyratone w s/osunku rocznym

W arszawa, 29 marc a 2 0 13 r.

Dyrektor Def

'Iza

Zestawienie zmian w akty1vach netto nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
czr:csc sprawozdania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujll nastypujllce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29 .09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 17.09.2009r.)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporzlldzenie Ministra Finans6w z dnia 24.12 .2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane da1ej Rozporzlldzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzlldzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane Sll w tysillcach zlotych, z wyjlltkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
1) przychody z lokat netto- stanowiqce r6znicy pomiydzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji , zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniajqce i informacjy dodatkowll. Sprawozdanie obejmuje dane za okres od 13.03.2012 do 31.12 .2012 roku .

2) UJMOWANIE W KSIF;GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla lNG Perspektywa SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
1.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizjy maklerskq.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadajq ceny nabycia r6wnq zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq ceny nabycia wynikajqcq z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniyzne.
5. Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w Jokat, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zaldadowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostko"vej ceny nabycia.
6. Zysk 1ub straty ze zbycia lokat wylicza siy metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje si.y jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , najwyzszej biezqcej wartosci ksiygowej (nie
stosuje siy do skladnik6w Jokat bydqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
7.
Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
8. W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
9.
Nale:Z:nll dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniajqcy wartosci tego prawa.
10.

Nale:znll dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, nast((pnym po dniu ustalenia tego
prawa.

11. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie I zbycie skladnik6w Jokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13 . Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowillZaJl.
14. Jezeli transakcja kupna/sprzedaiy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajllcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry v.rynikajqce z umov\ry kupna/sprzedazy, a
przede wszystkim daty nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniyznych).
15 . Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej Sll wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu Sq wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu - ich wartosc okresla siy w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowiq lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17.

ZobowillZania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedaiy papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.

18.

Przychody z lokat obejmujll w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej , nalicza siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowiqzal'1 w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmujll w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgniytych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej) .
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwillZku z wycenq srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowiqzall w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniyznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiykszajq wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.

19.

20.
21.

W kazdym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki . Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne Sq ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22 . Towarzystwo z tytulu administracji i zarzlldzania Subfunduszem pobiera na koniec kaidego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypad<Ullcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
23 . Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjnq, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu) . Oplaty te
stanowiq zobowillZanie Funduszu wobec TFI- nie Sq ujmowane w przychodach i kosztach.
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24.

Koszty zwi¥ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane S'! w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci¥aj '! Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit( na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu doW AN
Funduszu na dzien wyceny poprzedz~'!CY dzien ujycia zobowi¥ania w ksiygach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowy
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotycz'!C'! wil(cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci'!zajq te Subfundusze proporcjonalni e do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem .
25 . Dniem wprowadzenia do ksi'!g zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziel'l ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkl( uczestnictwa w okrdlonym dniu wyceny nie
uwzglydnia siy zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj'!cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26. Wszystkie zobowi¥ania zwi¥ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:lane S'! w kwocie wymagajqcej zaplaty.
27. JU podlegaj'! odkupieniu w kolejnosci okrdlonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane sq JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu ustalenie zobowiazan i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie, nazywanej dalej GPW.
W Dniu wyceny oraz na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi¥ail Funduszu oraz zobowi'!zm1 Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkl( uczestnictwa, a takZe ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartos6 aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartosc aktyw6vv netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Funduszu wycenia sit(, a zobowi¥ania ustala sit( wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem ~ 25 ust.l pkt I oraz ~ 26-28
Rozporz'!dzenia.
Wartos6 godziw'! skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit( w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.

II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'! nastypujqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku :
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq,
11) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartos6 godziw'! skladnik6w lokat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziel1 wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza siy wedlug ostatniego dostypnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znacz'!CO niski, albo na danym sldadniku lokat nie zawarto zadnej transakcji , to ostatni dostl(pny leurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metod ami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostl(pny jest leurs z sesj i fixingowej z dnia wyceny) .
4. Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziel1 wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dostypnego kursu zmnkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okrdlonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej :
1) przyjmuje siy wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje siy
ceny z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostl(pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gl6wnym dostl(pne Sq informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
siy sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglydnienie wylqcznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzedazy uwzgll(dnienie samych ofert kupnajest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie Sq dostl(pne, to do wyceny stosuje siy sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu .
3) jezeli niedostl(pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit( wartos6 oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie sq dostl(pne - stosuje sit( wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezaleznq jednostkl( swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tl( jednostkl( przeplyw6w pieniyznych
zwi¥anych z tym skladnikiem, przy czym jednostkl( takq uznaje siy za niezale:lnq, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostl(pne S<! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje siy wyceny w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku
cent( nier6zniqcego siy istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat bydqcych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami :
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit( na koniec kazdego kolejnego miesi'!ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesi qca kal endarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastl(puje :
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczycia notowm1 do kol1ca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna siy obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg61nych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
8. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj'!CY lqcznie nastl(pujqce kryteria:
1) instrumenty bydqce przedmiotem obrotu na rynku Sq jednorodne,
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2) zazwyczaj w kaidym momencie wyst((pujll zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane Sll do publicznej wiadomosci.
9. Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnosc rynku dla kaidego sldadnika lokat. Jezeli przez
badany miesillc byl dost((pny kurs transakcyjny (Jub fixingowy) lub dost((pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaiy, to uznaje sit(, ze rynek
dla danego skladnika lokatjest aktywny.
III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nast((pujqce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzib(( za granicll,
12) depozyty,
13) waluty nie b((dllce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni((znego.
15) wierzytelnosci, innych niz wierzytelnosci os6b fizycznych
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit(, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast((pujqcy spos6b:
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniy:Z:nego b((dqcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl((dnieniem potencjalnych odpis6vv z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaie sit( konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sit( odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sit( w ciyzar pozostalych
koszt6w Funduszu
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajllce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego b((dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniajqc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu finansowego bydzie stanowic sum(( wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzgl((dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okre5lona to taki instrument wycenia sit( wg metody okrdlonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sit( drugiej strony do odkupu wycenia sit(, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodll skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci , jezeli
ich utworzenie okaie sit( konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit( Funduszu do odkupu, wycenia sit(, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedaiy, metodq korekty r6znicy pomi((dzy cenq odkupu a cenq sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzie11 przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cent( nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit( dluzne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia sit( wedlug zasad przyj((tych dla tych papier6w wartosciowych .
5. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala si(( wedlug zasad przyj((tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej

1.

3.
4.

W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami dluznymi stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartos6 nominalna powiykszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucj e
wsp6lnego inwestowania majqce siedzib(( za granicll - wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartosc aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl((dnieniem zdarzen majqcych wplyw na ich wartosc godziwq, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci
w przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych - wg modelu zdyskontowanych przeply>v6w
pieni((znych;
4) w przypadku walut nie b((dqcych depozytami- ich wartosc wyznacza sit( po przeli czeniu wedlug ostatniego dost((pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodzq z aktywnego rynku .
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane Sq w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny b((dq stosowane w spos6b ciqgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze b((dq prezentowane, w przypadku gdy zos tal y
wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym , natomiast w przypadku gdy zmi any
zostaly wprowadzone w drugim p6hoczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia sit( lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sq denominowane.
2. Aktywa oraz zobowiqzania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit( w walucie, w kt6rej wyceniane Sq aktywa i ustalane zobowiqzania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dost((pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski .
3. Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okrdla sit( w relacji do eL~r~
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4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale - premia inwestycyjna

2
2

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi'!Zaniu siy do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat najednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczeil
Z tytulu rezerw
Pozos tale

51
5

57
NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENmZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys .

Bank I Waluta

Wartosc na 31.12.2012
wPLN

lNG Bank Sl£lski S.A. I PLN

134

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENmZNYCH UTRZYMYW ANYCH W CELU ZASPOKOJENlA BIEZA.CYCH
ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU- w tys .

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pienittznych :

Waluta
PLN

Srednia wartosc w PLN
23

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIEN~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCil\ZENlA AKTYWOW I ZOBOWJA.ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci£l:lonych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj£lcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wittksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dziel'l bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci£l:Zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci£l:lonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienittznych wynikaj£lcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przeplyw6w pienittznych wynikaj£lce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzieil bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci£l:lonych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi£lzane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodz£lcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodz£lcymi w sklad portfeli funduszy inwestycyjnych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibtt za granic£l.
Na dzieil bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictvva funduszy
inwestycyjnych.
2. POZIOM OBCil\ZENlA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego S£l ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania maj£lce siedzibtt za granic'l lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci£l:lone S£l ryzykiem kredytowym pochodz£lcym od ryzyka lokat takiego funduszu . Inwestycje w lokaty bankowe zwi£lzane S£l z ryzykiem
kredytowym banku.
Na dzieil bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
boc ego
Pozostaj£lce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S£l na lokatach overnight Lokaty te zakladane S£l na okres I dnta r~
lub na okres obejmuj£lCY dzieil otwarcia lokaty oraz nastypUj£lce po nim dni wolne od pracy. Na dzieil btlansowy stanowily 10,76% wartosct aktyw6w~
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3. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do vvalut
obcych. W Subfunduszu wyst((puje w latach 2011-2019 sredni poziom ryzyka walutowego oraz niski poziom ryzyka walutowego pocz~ws zy od roku 2020 ,
wynikajllCY z tego, ze udzial aktyw6w denominowanych w walutach zagranicznych stanowi mniejszosciow'l CZ((SC portfela inwestycyjnego Subfunduszu, a
poziom ten maleje na kolejnych okresach funkcjonowania Subfunduszu, oraz zagraniczne Fundusze Zr6dlowe mog~ce bye przedmiotem inwestycji aktyw6w
Subfunduszu stosuj'l mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro, dolara amerykm'lskiego orazjena.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawarl tego typu transakcji

NOTA8
KREDYTY I POZYCZKI
Subfundusz nie zaci'lgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut(( polsk'l
Wszystkie pozycje bilansu wyra:lone Stl wyl'lcznie w zlotych pol;kich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wysttlpily.

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedziby za granic<l _ _ _ _ _=Razem
0
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
59
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedziby za granic'l _ _ __ _15_
Razem
74
3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKR YWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjtltkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi<tZanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci~zei'l
nalozonych przez wlasciwe organy pailstwowe w zwi<tZku z dzialalnosci'l Subfunduszu, kt6re pokrywane Stl bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj~
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKAT AMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRF;BNIENIE CZF;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz'ldzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosc i
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:
maksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia (w %)
w okresie

kategoria A

kategoria E

kategoria K

kategoria T

do konca 2019 r.
lata 2020-2024
od pOCZtltku 2025 r.

1,70
1,50
1,30

1,20
1,10
1,00

1,50
1,40
1,25

1,00
0,95
0,80

wynagrodzenie faktycznie pobrane w
okresie sprawozdawczym (w %)

1,70

1,20

1,50

1,00

ING Subfundusz Perspektywa 2030

14

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTW A
31.12.2012

1 188

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii T

109,10
109,13
109,49

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor D'partamentu Ksiyg wos · Funduszy

Izabela Kalinowska
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6. INFORMACJADODATKOWA
1)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach
sprawozdawczy.

dotycz~cych

lat ubieglych, ujl(tych w sprawozdaniu finansowym za

biez~cy

okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach jakie nast~pily po dniu bilansowym, a nieuwzgll(dnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty

bl~td6w

podstawowych.

Nie zaszly.

5)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarz£ldzanie funduszami, w kt6re inwestowal Fundusz:

5)

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci- opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwi~zane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarz£ldzanie funduszem inwestycyjnym zarz£ldzanym przez Towarzystwo, jezeli Subfundusz moze
lokowac powyzej 50% swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa tych funduszy:

Oplata za zarzlldzanie
(% w skali rolm)

Fundusz
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji

7)

-jednostki uczestnictwa kategorii A,F, I, K, P, S

1,50

-jednostki uczestnictwa kategorii E

1,00

-jednostki uczestnictwa kategorii T

0,80

lone informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

wplyn~c

na

ocen~t

sytuacji

maj~tkowej,

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Na dziet1 bilansowy w Subfunduszu wystt(powalo aktywne przekroczenie limitu inwestycyjnego, o kt6rym mowa w Statucie ING Perspektywa SFIO - cz.ll,
roz. IV, par.5, ust.2, pkt 1, lit.b. Do dnia sporz£ldzenia sprawozdania finansowego, przekroczenie limitu zostalo dostosowane.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 800.000.000 zlotych .
Z dniem 30 wrzesnia 2012 roku Pan Hans van Houwelingen zrezygnowal z funkcji Wiceprezesa ING TFI S.A.
W dniu 2 paidziernika 2012 roku Rada Nadzorcza ING TFI S.A. powolala na Czlonk6w Zarz£!du:
Pana Gerardusa Dashorsta, Dyrektora Departamentu Ryzyka,
Pana Dariusza Koront(, Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnt(trznego,
Pana Roberta Bohynika, Dyrektora Departamentu Inwestycjnego,
Pani Malgorzata Barska od dnia 2 paidziernika 2012 r. pelni funkcjt( Wiceprezesa.
Funkcjt( Prezesa ING TFI S.A. pelni Pan Leszek Jedlecki .

W arszawa, 2 9 marc a 2 0 13 r.

Izabela Kalinowska

ING Subfundusz Perspektywa 2030
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16aJ
Katowice, dnia 29.03.2013 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'lc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz<:tdzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl<:tski S.A. jako Depozytariusz dla lNG

Subfunduszu

Perspektywa 2030 (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZ'l:Ce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni~znych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 13 marca 2012 r. do
31 grudnia 2012 r., sporz<:tdzonego dnia 29 marca 2013 r., S<:tzgodne ze stanem faktycznym.

lNG BANK SL.A,SKI Sp6tka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

Departament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

Kapital wptacony- 130 100 000,00 zt

i Klient6w Strategicznych

Sqd Rejonowy w Katowicach

Plac Trzech Krzyiy 10/14, 00-499 Warszawa

T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

INGJhJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Szanowni Panstwo,
Za nami rok 2012, ktory na pocz~tku wydawal siy bardzo niepewny i ryzykowny, a w rezultacie jednak okazal siy bardzo dobry.
Z dzisiejszej perspektywy widac, ze byl to okres, ktory pozwolil na odbudowy zaufania i wiary inwestorow w gieldy i gospodarki . Choc
wyniki na rynkach akcji i obligacji byly i nadal s~ imponuj~ce, to w tym samym czasie nie brakowalo emocji na skutek dwoch naglych
zwrotow na rynkach akcji.
Po spokojnym pierwszym kwartale 2012 roku problemy gospodarcze Strefy Euro i obawy o wyjscie z niej Wloch i Hiszpanii
spowodowaly przeceny na rynkach w calym drugim kwartale. Z kolei juz w lipcu nast~pil drugi zwrot, po tym jak Europejski Bank
Centralny (EBC) oglosil, ze za wszelk~ ceny bydzie ratowac strefy euro przed rozpadem. Od tego czasu sytuacja na gieldach
systematycznie siy poprawiala. Wynikalo to z faktu, ze choc nadal zywe byly obawy inwestorow o sytuacjy w Europie, zwalniajqce
gospodarki azjatyckie oraz kruchy wzrost gospodarczy w USA, tow pewnym stopniu byly one rownowazone niskimi wycenami spolek i
wysokimi dywidendami.
Ponadto caly rok gieldom i gospodarkom pomagaly banki centralne USA, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Chin i Japonii,
ktore na rozne sposoby pobudzaly wzrost gospodarczy. Wykorzystywaly do tego utrzymywanie stop procentowych na rekordowo
niskich poziomach, ktore towarzysz~ nam juz od 4 !at, a takze drukowanie pieni~dza, ktore mialy obnizyc oprocentowanie i przekonac
inwestorow o braku mozliwosci powrotu kryzysu. Ostatecznie pozytywne czynniki przewazyly, zas poszukiwania atrakcyjnych stop
wzrostu w srodowisku niskiego oprocentowania doprowadzily do wzrostow gield swiatowych.
W tych niezwykle ciekawych czasach rozwijalismy kierowan~ do Panstwa ofet1(( produktow~ . Kluczowq dla niej bylo wprowadzenie
w 2012 roku subfunduszy cyklu zycia w ramach funduszu parasolowego lNG Perspektywa SFIO, stworzonym z myslq o regularnym
gromadzeniu srodkow i ich pornnazaniu. Jest to innowacyjny produkt na polskim rynku. Panstwo okreslacie okres, w ktorym chcecie
gromadzic srodki, a nastypnie dobieracie do tego okresu wlasciwy subfundusz (np. lNG Perspektywa 2020), a my dbamy o plynn~
zmiany struktury aktywow subfunduszu tak, aby im blizej do zalozonego konca okresu inwestycji byla ona coraz bezpieczniejsza. Jest to
doskonala oferta dla osob chqcych zabezpieczyc swoj~ emerytury, zadbac o dobr~ edukacjy wlasnych dzieci, kupic nowe mieszkanie
lub sfinansowac dowolne inne plany i marzenia w perspektywie kilku, kilkunastu czy tez kilkudziesiyciu lat.
Dla Panstwa wygody i komfortu oraz w zwi~zku z ci~glym postypem technologicznym unowoczesnilismy nasz~ strony internetowq
www.ingtfi.pl. Mog~ Panstwo znaleic na niej wszystkie aktualne informacje dotycz~ce funduszy lNG, ich wyceny oraz interesuj~ce
komentarze rynkowe. Mozecie Panstwo rowniez rozpocz~c, bez wychodzenia z domu, inwestowanie w nasze fundusze, w szczegolnosci
w dobrowolne trzeciofilarowe programy IKE i IKZE.
W 2012 roku przeprowadzony zostal proces pol~czenia subfunduszy w ramach lNG Parasol FlO. W jego rezultacie subfundusz
lNG Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Spolek zostal przejyty przez subfundusz lNG Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych.
Ponadto, w odpowiedzi na rosn~ce zainteresowanie rynkami obligacji, oferta lNG TFI S.A. zostala rozszerzona o dwa subfundusze:
lNG (L) Obligacji Rynkow Wschodz~cych (Waluta Lokalna) oraz lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodzqcych . Majqc na
uwadze koniecznosc biez~cego przegl~du naszych produkt6w w celu zapewnienia Panstwu jak najlepszych rozwiqzan inwestycyjnych,
dokonalismy zmiany polityki subfunduszu lNG (L) Rynkow Wschodz~cych, kt6ry od listopada funkcjonuje jako subfundusz
lNG (L) Rynkow Wschodz~cych Sp6lek Dywidendowych.
Wszystkie wskazane zmiany i modyfikacje oferty wprowadzone zostaly w celu stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej
i usystematyzowanej struktury naszych produkt6w. Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac nasz~ oferty, tak by jak najlepiej spelniac
Panstwa oczekiwania.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2013 byl bardzo udany dla Pans twa i dla Panstwa inwestycj i.

Zapraszamy na nasz~ now~ strony www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapitaf zakfadowy - 15.250.000,00 zf

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapitaf wpfacony - 15.250.000,00 zf

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii

A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

liczona w skali roku
lNG SFIO Akcji 2

22,01%

lNG SFIO Obligacji 2

14,28%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

41,63%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych

29,42%

lNG Subfundusz Akcji

26,13%

lNG Subfundusz Zrownowazony

20,22%

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

17,27%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

16,42%

lNG Subfundusz Obligacji

13,25%

lNG Subfundusz Srednich i Matych Spotek

12,55%

lNG Parasol FlO:

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD

9,93%

lNG Subfundusz Selektywny

9,36%

lNG Subfundusz Rosja EUR

6,55%

lNG Subfundusz Gotowkowy

5,59%

lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90

4,77%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodzqcych (L) *)

25,17%

lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Japonia (L)

21 '16%
20,15%

lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)

18,16%

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)

17,37%

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)

17,24%

lNG Subfundusz Globalny Spotek Dywidendowych (L)

14,66%

lNG Subfundusz Obligacji Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) **)

13,35%

lNG Subfundusz Spotek Dywidendowych USA (L)

12,03%

lNG Subfundusz Papierow Dtuznych Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)

10,99%

lNG Subfundusz Spotek Dywidendowych Rynkow Wschodzqcych (L)

10,61%

lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

6,64%

lNG Subfundusz Depozytowy (L)

5,52%

lNG Subfundusz Sektora Energii (L)

-3,33%

lNG Perspektywa SFIO: ** *)
lNG Subfundusz Perspektywa 2020

12,50%

lNG Subfundusz Perspektywa 2025

12,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2030

11,65%

lNG Subfundusz Perspektywa 2035

10,80%

lNG Subfundusz Perspektywa 2040

10,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2045

9,09%

*) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 19.11.2012 r.
**) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 23.01.2012 r.
***) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj . 20.03.2012 r.

Prezes Zarzqdu

Cztonek Zarzctdu

Cztonek Zarzqdu

Czton ek Zarzqdu

IN@! TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

~'/'~ .e:;,.,..__ ·~
lecki

Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2025
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 13 MARCA 2012 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WRAZ Z OPINL\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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i!J ERNST & YOUNG

Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Faks +48 22 557 70 01
warszawa@pl.ey .com
www.ey.com/pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S polka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zal'lczonego j ednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (,okres sprawozdawczy")
ING Subfunduszu Perspektywa 2025 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Perpektywa
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibq_ w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmuj'lcego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporz'ldzone na dzieil 31 grudnia 2012 roku, . rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniaj'lce
i informacj~ dodatkow'l (,zal'lczone jednostkowe sprawozdanie finansowe").

2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz'ldzenie zgodnie
z wymagaj'lcymi zastosowania zasadami (polityk'l) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi~
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz'ld ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz'ldzaj'lcego Funduszem i reprezentuj'lcego Fundusz. Ponadto, Zarz'ld Towarzystwa oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S'l zobowi'lzani do zapewnienia, aby zal'lczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz'ldu Towarzystwa skierowana do
uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,
z p6zn. zm. - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zal'lczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagaj'lcymi zastosowania zasadami (polityk'l) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ maj'ltkow'l i finansow4 jak tez
wynik z operacji Subfunduszu oraz czy ksi~gi rachunkowe stanowi'lce podstaw~ jego
sporz'ldzenia S'l prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3. Badanie zalq_czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowieil:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq_
Rewident6w w Polsce,

Rad~

Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln'l pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod'l
wyrywkow'l - dokumentacji, z kt6rej wynikaj'l kwoty i informacje zawarte w zal'lczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen~ poprawnosci
przyj~tych i stosowanych przez Zarz'ld Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz'lcych
szacunk6w dokonanych przez Zarz'ld Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal'lczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZtONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Sqd Rejonowy dla m .st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS: 0000006468
NIP 526-020-79-76, Kapita! zakladowy: 5 210 500 z!
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II
dostarczylo nam wystarczaj'lcych podstaw do wyrazenia opinii o zal'lczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4.

Naszym zdaniem zal'lczone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj'ltkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 20 12 roku;
• sporz'ldzone zostalo zgodnie z wymagaj'lcymi zastosowania zasadami (polityk't)
rachunkowosci, wynikaj'lcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi~ rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj'lcymi na form~ i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj'lcymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz'ldzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami,
zostaly dol'lczone do pol'lczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz'ldzonego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o kt6rym wydalismy opini~ z dniem
29 marca 2013 roku.

w 1m1enm
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

ERJ\JST & YOUNG
AUDrf sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

ominik Januszewski
Biegly Rewident
Nr 9707

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku
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lNG Subfundusz Perspektywa 2025
Sprawozdanie finansowe za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z p6iniejszymi
zmianami) Zarz(fd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu
Perspektywa 2025, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. o wartosci 1.138 tys. zlotych;
3) bilans sporz£!dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 1.242 tys . zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuj<fCY zysk z operacji w kwocie 72 tys. zlotyc h;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuj(fce zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 1.242 tys. zlotych;
6) noty objasniaj(fce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jed1ecki
Prezes Zarzqdu

~~\

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

J~

Dyrektor Departamentu Ksif{gowosci Funduszy

Warszawa, 29 marca 2013 r.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
za okres od 13.03.2012 roku do 31.12.2012 roku

WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU PERSPEKTYW A 2025
Nazwa funduszu:
Typ funduszu:

Data utworzenia:
Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

lNG Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Perspektywa SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
lNG Perspektywa SFIO posiada osobowosc prawn~ . lNG Subfundusz Perspektywa 2025 utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej .
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFIIII403316191111121UIKM z dnia 9lutego 2012 r.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13 marca 2012 r. pod numerem RFi 716

lNG Subfundusz Perspektywa 2025 jestjednym z szdciu Subfunduszy utworzonych na czas nieokrdlony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t nazwy):
1. lNG Subfundusz Perspektywa 2045 I lNG Perspektywa 2045
2. lNG Subfundusz Perspektywa 2040 I lNG Perspektywa 2040
3. lNG Subfundusz Perspektywa 2035 I lNG Perspektywa 2035
4. lNG Subfundusz Perspektywa 2030 I lNG Perspektywa 2030
5. lNG Subfundusz Perspel<tywa 2025 I lNG Perspektywa 2025
6. lNG Subfundusz Perspektywa 2020 I lNG Perspektywa 2020

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze

realizuj~ indywidualn~

polityk((

inwestycyjn~

dzi((ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac r6zne cete inwestycyjne.

GI6wnym kryterium, kt6rym kieruje si(( Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w horyzoncie inwestycyjnym wyznaczonym Oat~ Docetow(}. Przez
Oat(( Docelow~ rozumie si(( rok kalendarzowy, w kt6rym zrealizowac si(( maj~ cele emerytalne dla Uczestnik6w lub inne planowane przez nich cete finansowe.
Oat~ docelow~ dla Subfunduszujest rok 2025 .
Aktywa Subfunduszu s~ inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zarz~dzanych przez Towarzystwo tub podmiot z grupy kapitalowej
Towarzystwa, zar6wno funduszy o charakterze akcyjnym jak i funduszy o charakterze dluznym, daj~cych moztiwosc inwestycji na rynku krajowym jak i
zagranicznym. Docelowa alokacja aktyw6w Subfunduszu pomi((dzy poszczeg6lne klasy aktyw6w charakteryzuj~ce si(( r6znym poziomem ryzyka jest zmienna w
czasie i dokonywana bydzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej atokacji z instrument6w charakteryzuj~cych si(( najwyzszym poziomem ryzyka na
rzecz bardziej konserwatywnej zwi~anej z instrumentami o nizszym poziomie ryzyka w miar(( zbtizania siy okresu funkcjonowania Subfunduszu do daty
docelowej.
W pocz~tkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 40% aktyw6w Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostala zas
czysc aktyw6w Subfunduszu inwestowana bydzie w fundusze o charakterze dluznym. W miary uplywu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 9t% akty\v6w
Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze dluznym.
Srodki Subfunduszu inwestowane s~ zgodnie z nastypuj~cymi zasadami dywersyfikacji tokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieniyznego, w tym w szczeg6tnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa Jub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 50% wartosci aktyw6w,
2. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w,
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych Jub instytucji wsp6tnego inwestowania z siedzib(l za
granic~ - do 100% wartosci aktyw6w,
4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6tnego inwestowania z
granic~, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w akcje- od 9% do 40% wartosci aktyw6w,

siedzib~

za

5. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp6Jnego inwestowania z siedzib(l za
granic~, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w instrumenty dh1zne- do 91% aktyw6w,
6. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
7. dta tokat, o kt6rych mowa w pkt 1, 5 i 6 obowi~uje l(lcznie limit wskazany w pkt 5.
9. dta lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 4 obowi~uje l~cznie limit wskazany w pkt 4.
10. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane tub poryczone przez Skarb Pm1stwa, z tym ze
wtedy dokonywaclokat w papiery wartosciowe Jub instrumenty rynku pieniyznego co najmniej szdciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
obowi~any jest

11. Fundusz moze lokowac do 91% wartosci aktyw6w Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lNG Subfunduszu Obligacji wyodrybnionego w ramach lNG
Parasol Funduszu lnwestycyjnego Otwartego.
12. Subfundusz moze lokowac powyzej 20%, ale nie wiycej niz 50% wartosci aktyw6w, w jednostki uczestnictwa:
1) lNG Subfunduszu Akcji wyodrybnionego w ramach lNG Parasol FlO;
2) lNG Subfunduszu Got6wkowego wyodrybnionego w ramach lNG Parasol FlO;
Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg61ne klasy aktyw6w bydzie zmienna w poszczeg6lnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i bydzie
nastypuj ~ca:
w tatach 2011-2014:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 30% do 40%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 60% do 70%;
w latach 2015-2019:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 19% do 35%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 65% do 81 %;
w tatach 2020 - 2025 :
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 9% do 23%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 77% do 91 %;
pocz~wszy od 2026 roku:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 9% do 11 %;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 89% do 91 %;
Subfundusz nie ma okreslonego wzorca sluz~cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj~cego zachowanie siy zmiennych
rynkowych.
lNG Subfundusz Perspektywa 2025

Organ Funduszu
Firma:
lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Siedziba:
Warszawa
Adres :
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
S<!d rejestrowy:
S<!d Rejonowy dla m.st. W-wy Xll Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
Numer:
Data wpisu:
3 wrzesnia 2001 r.
Towarzystwo jest sp61k'l akcyjn'l prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M).
lNG Investment Management (Polska) S.A. jest sp61k'l akcyjn'l prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.
Fundusz, reprezentowany przez lNG TFI S.A., zawarl z lNG Investment Management (Polska) S.A. umowct o Zarz'ldzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych .

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 13 .03 .2012 r. -31.12.2012 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2012 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz'ldzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez lNG Perspektywa SFIO w daj'lcej sict przewidziec przyszlosci ,
tzn . w ci'lgu co najmniej 12 miesictcy od 31.12.2012 r. Nie istniej'l okolicznosci wskazuj'lce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci .
Na dziei'l 31.12.2012 roku wartosc aktyw6w netto Subfunduszu ksztaltowala sict ponizej progu minimalnego 2 min PLN przewidzianego w statucie jako
przeslanka do likwidacji Subfunduszu. Jednak w zwi'!Zku z faktem, iz powyzsza sytuacja nie opisuje spadku wartosci aktyw6w netto ponizej kwoty 2 mln PLN , a
jedynie nieosi'lgnictcie wskazanej wartosci aktyw6w netto z uwagi na kr6tki okres dzialalnosci (od dnia 13 marca 2012 roku) , Zarz'ld Towarzystwa nie
zidentyfikowal przeslanek do likwidacji Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp . z o.o.
Adres : Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

roznicuj~cych

Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S'l zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictvvem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastctpnego nabycia.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatct dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplatct za konwersjct I zamianct w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypad~'lcych na jednostki uczestnictwa kategorii A w danym dniu ,
nie wictkszej niz kwota stanowi'lca w skali roku r6wnowartos6- 1,5% do konca 2019 roku, oraz 1,3% pocz'lwszy od 2020 roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane) :
- zbywane wyl'lcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E okresla umowa
Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatct dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplatct za konwersjy I zamianct w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypad~'lcych na jednostki uczestnictwa kategorii E w danym dniu,
nie wictkszej niz kwota stanowi'lca w skali roku r6wnowartos6 - 1,1% do konca 2019 roku, oraz 1% pocz'lwszy od 2020 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wyl'lcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych
dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<1czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii K do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz'ldzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersj'l, odkupieniem oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatct dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcct
- oplatct za konwersjy I zamianct w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatct umorzeniow'l w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych najednostki uczestnictwa kategorii K w danym dniu ,
nie wiykszej niz kwota stanowi'lca w skali roku r6wnowartos6- 1,4% do konca 2019 roku, oraz 1,25% pocz'lwszy od 2020 roku .
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wyl'lcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okrdlonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PP!Iub PPE .
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatct dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych na jednostki uczestnictwa kategorii T w danym dniu ,
nie wictkszej niz kwota stanowi'lca w skali roku r6wnowartos6- 0,95% do konca 2019 roku, oraz 0,8% pocz'lwszy od 2020 roku.
Warszawa, 29 marca 2013 r.
Dyrektor

01 rtamentu Ksictgowoscl Funduszy
lzabela Kalinowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial ·w
al<tywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon'! odpowiedzialnosci'!
Jednostki uczestnictwa

865

924

72,08

Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania
maj'!ce siedziby za graniq

202

214

16,69

Skladniki lokat

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
1067

RAZEM

1 138

88,77

Warszawa, 29 marca2013 r.

Dyrektor

r
Iza ela Kalinowska

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cu;sc sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Liczba
Nazwa i rodzaj funduszu
1 026,870751
lNG Parasol FlO Subfundusz Akcji
34,888390
lNG Parasol FlO Subfundusz Got6wkowy
2 298,708569
lNG Parasol FlO Subfundusz Obligacji
171,866629
lNG Parasol FlO Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
355,797695
lNG Parasol FlO Subfundusz Selektywny
Razem jednostki uczestnictwa i certyjikaty inwestycyjne

Wartosc wg
ceny nabycia
242
8
574
21
20

865

Wartosc na
31.12.2012
270
8
602
22
22

924

Udzialw
aktywach%
21,06
0,62
46,96
1,72
1,72

72,08

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIBF; ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa
l.
IGHYICP LX-LU0546922856
2. ILEMICH LX-LU0679203504
3. INGIPLI LX- LU0799797591

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Kraj siedziby
Liczba
Nazwa rynku Nazwa emitenta
emitenta
nie dotyczy lNG (L) Renta Fund Global HY (PLN) »IC (SICAV)
Luksemburg
2,850
nie dotyczy lNG (L) Renta Fund Emerging Market Debt LB »IC (SICAV)
Luksemburg
1,783
Luksemburg
4,370
nie dotyczy lNG (L) Invest Emerging Markets (PLN) »IC (SICAV)
Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziht; za granicq

Wartosc wg
ceny nabycia
78
39
85

202

Wartosc na
31.12.2012
83
41
90

214

Udzial w
aktywach%
6,47
3,20
7,02
16,69

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOW ANE SKLADNIKI LOKA T
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.107 USTA WY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF,:DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JEDNO Z PANSTW NALEZf\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor De1

Izaoela Kalinowska
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2. BILANS
sporz~dzony

na dzien 31.12.2012
(w tys. zlotych z wyj~tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostktt uczestnictwa)

31.12.2012

I.

1282

Aktywa

142

1. Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty

2

2. Na1eznosci
3. Transakcje przy zobowi'!Zaniu siy drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

dluine papiery wartosciowe
1 138

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dluine papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozos tale aktywa
II.

40

Zobowi'!Zania

III.

Aktywa netto (I-II)

1242

IV.

Kapital funduszu

1170

1. Kapital wplacony

I 445

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

-275

1

Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

1

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat

0

71

VI.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII.

Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

1 242
11 311,528921

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

9 891,416194
168,604787
1 251,507940

109,76
109,76
110,05

Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Izabela Kalinowska

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czrrsc sprawozdaniafinansorl!ego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem wyniku z operacji przypadaj:tcego na

jednostk~

uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I.

6

Przychody z lokat

1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi¥ane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II .

5
5

Koszty funduszu
1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl:!cych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi¥ane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzl:!dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi¥ane z posiadaniem nieruchomosci

12 . Ujemne saldo r6znic kursowych
13 . Pozostale

III.
IV.

0
5

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)

V.

1
71

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

0

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

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

71

z tytulu r6:inic kursowych

VII.

Wynik z operacji

72
Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl):*)
jednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategorii T

6,40
1,06
7,17

Warszawa, 29 marca 2013 r.

*) uwzglr(dniono wartosc, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa dane) kategorii

Rachunek wyniku z operacji nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZf?SC sprawozdania
finansowego .
ING Subfundusz Perspektywa 2025
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyiqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I. Zmiana Wartosci Aktyw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

0
72

1

a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

71

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

72

0

4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

6. L:tczna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

1170
1 445
275
1 242

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

1 242

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

438

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

13.03.2012
31.12.2012

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana Iiczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:

11 311,528921

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

13 952 ,279747

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastahco od pocz:ttku dzialalnosci funduszu, w tym:

11 311,528921

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

13 952,279747

12 532,167020
168,60478 7
1 251,507940

2 640,750826
2 640,750826
0,000000
0,000000

11 311 ,528921
9 891 ,416194
168,604 787
I 251,507940

12 532,16 7020
168,604787
1 251 ,507940

2 640,750826
2 640,750826
0,000000
0,000000

11 311 ,528921
9 891,416194
168,604787
I 251,507940

13.03.2012
31.12.2012

Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkt: uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(wartosc, wedlug kt6rej nast'lpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii)
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *)
- jednostki kategorii A (liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20 .03.2012 r.)
- jednostki kategorii K (liczona od 10.12.2012 r.)
- jednostki kategorii T (liczona od 02.07.2012 r.)
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
ING Subfundusz Perspektywa 2025
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100,00
108,01
99,20
I 09,76
109,76
110,05
12,49%
28 ,24%
22,00%
95,44
2012-06-05
108,40
2012-12-11
98,94
2012-07-12

13.03.2012
31.12.2012

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostk<:: uczestnictwa
- jednostki kategorii A
w dniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
w dniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk<:: uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

109,76
2012-12-31
109,76
2012-12-31
110,05
2012-12-31

- jednostki kategorii A
w dniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
w dniu

109,64
2012-12-28
I 09,65
2012-12-28
109,93
2012-12-28

13.03.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym: *)

1,41%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz'lcych dystrybucjy
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi'lZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz'ldzania aktywami funduszu

1,41%

*) dane wyratone w stosunku rocznym

Warszawa, 29 marca2013 r.

Dyrektor D

Zestawienie zmian w aktywach netto nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
CZ?SC sprawozdania finansowego .
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj'l nastypuj'lce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 17.09.2009r.)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm .)
Rozporz<tdzenie Ministra Finans6w z dnia 24 .1 2.2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U . z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane dalej Rozporz<tdzeniem.

1) UJA WNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<tdzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej .
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S'l w tysi'lcach zlotych, z wyj<ttkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj'lcych albo informacji dodatkowej .
Na dzieil. bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj'lcy:
1) przychody z lokat netto- stanowi'lce r6znicy pomiydzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzieil. bi1ansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniaj'lce i informacjy dodatkow'l. Sprawozdanie obejmuje dane za okres oct 13.03 .2012 do 31.12.2012 roku.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla ING Perspektywa SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
1. Operacje dotycz'lce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz'l.
2. Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj'lcej prowizjy maklerslq.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj'l ceny nabycia r6wn'l zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj'l ceny nabycia wynikaj'lC'l z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan'l o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniy:Zne.
5. Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj<tC'l zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6. Zysk lub straty ze zbycia lokat wylicza siy metod<! HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku sldadnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , najwyzszej bie:Z<tcej wartosci ksiygowej (nie
stosuje siy do skladnik6w lokat byd<tcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz<tdzenia).
7. Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
8. W przypadku gdy jednego dnia dokonane S'l transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
9. Nale:Zn'l dywidendy oct funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniaj'lCY wartosci tego prawa.
10. Nale:Zn'l dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu ustalenia tego
prawa.
11 . Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie I zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyvv6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<tzail..
14. Jezeli transakcja kupna/sprzeda:Zy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nast((pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj'lcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikaj'lce z umowy kupna/sprzedazy, a
przede wszystkim daty nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniy:Znych).
15. Operacje dotycz'lce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej S'l wyra:Zone, a tak:Ze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dziel'l ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S'l wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartos6 okresla siy w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi<tlokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowi'!Zania i naleznosci Subfunduszu wynikaj'lce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwi<tzku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzeda:Zy papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18. Przychody z lokat obejmuj'l w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach .
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej , nalicza siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniy:Znych, naleznosci oraz zobowi'!Zal1 w walutach obcych .
19. Koszty Subfunduszu obejmuj'l w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci<tgniytych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwi'!Zku z wycen'l srodk6w pieniy:Znych, naleznosci oraz zobowi'!ZaJ'l w walutach obcych.
20. Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniy:Znych na rachunkach bankowych oraz lokat tenninowych powiykszaj'l wartos6 aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21. W ka:Zdym dniu wyceny tworzy si(( rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj'l uprzednio utworzon'l
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne S'l ujmowane w wysokosci nie przekraczaj'lcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22. Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<tdzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesi'lca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypad£U<tcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
23 . Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjn'l, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniow'l (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu) Oplaty te
stanowi'l zobowi'!Zanie Funduszu wobec TFI - nie S'l ujmowane w przychodach i kosztach.

4
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24. Koszty zwi£l.Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane SC:} w ca1osci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obciqzajq Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sict na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj'!CY dzien ujycia zobowi£l.Zania w ksiygach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zavviera umowy
zbycia/nabycia skladnik6w Jokat dotyCZ<!C<l wiycej nit. jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci'l:l.ajC:} te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
25. Dniem wprowadzenia do ksi'lg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziel'l ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okrdlonym dniu wyceny nie
uwzglydnia sict zmian w kapitale wplaconym i wyp1aconym wynikaj'lcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny) .
26. Wszystkie zobowi£l.Zania zwi£l.Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane SC:} w kwocie wymagajC:}cej zap1aty.
27. JU podlegaj'l odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<! JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktvw6w Funduszu ustalenie zobowiazan i wvniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie, nazywanej dalej GPW.
W Dniu wyceny oraz na dziet'l sporzC:}dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowiC:}zan Funduszu oraz zobowi£l.Zail Funduszu zwi£l.Zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkct uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartosc aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Funduszu wycenia siC(, a zobowi£l.Zania ustala sict wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.1 plet 1 oraz § 26-28
Rozporz'ldzenia.
Wartosc godziw'l skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sict w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane SC:} nastypuj'lce sldadniki Jokat notowanych na aletywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6Jnego inwestowania majC:}ce siedzibct za gran icC:},
11) instrumenty rynku pienictznego.
2. Wartosc godziw'l skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aletywnym rynleu, jezeli dziet'l wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sict wedtug ostatniego dostC(pnego kursu zamknictcia ustalonego na aletywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej ,
stanowi'lcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znaczC:}co niski, albo na danym sleladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostC(pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostypny jest leurs z sesji fixingowej z dnia wyceny) .
4. Wartosc godziw'l skladnik6w loleat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzie1'1 wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sict wedlug ostatniego dostypnego kursu zamknictcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej ,
stanowiC:}cej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, sleorygowanego zgodnie z zasadami olerdlonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sict ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje sict wartosc wyznaczon'l zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynleu decyduje wysokosc wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sict
ceny z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dziet'l.
2) jezeli niedostypne S<! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostypne SC:} informacje o z1ozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sict sredni'l arytmetyczn'l z najlepszych ofert kupna i sprzeda:Zy, z tym, ze uwzglctdnienie wylC:}cznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadleu, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzeda:Zy uwzglydnienie samych ofert kupnajest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie SC:} dostypne, to do wyceny stosuje sict sredniC:} arytmetycznC:} z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym sktadnikiem w poprzednim miesi'lcu.
3) jezeli niedostypne SC:} wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sict wartosc oszacowan'l przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie S<! dostypne - stosuje sict wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanC:} niezale:ZnC:} jednostkct swiadcz'!C'l tego rodz~u uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tC( jednostky przep1yw6w pienictznych
zwi£l.Zanych z tym skladnikiem, przy czym jednostky tak<l uznaje sict za niezale:ZnC:}, jezeli nie jest emitentem danego skladnilea loleat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostypne S<! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sict wycenct w oparciu o publicznie ogloszonC:} na aktywnym rynku cenct
nier6zni£!cego sict istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu eleonomicznym.
6. W przypadku sk1adnik6w Jokat bctd£!cych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynleu, wartosciC:} godziwC:} jest leurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sict na koniec ka:Zdego kolejnego miesiC:}ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym sk1adniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesiC:}ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za gran icC:} kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwosc dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastC(puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg61nych rynk6w od dnia rozpoczycia notowan do k01'lca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sict obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
7. R YNEK AKTYWNY to rynek spelniaj£!CY l'lcznie nastC(pUj'lce kryteria:
1) instrumenty bydC:}ce przedmiotem obrotu na rynku S<! jednorodne,
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2) zazwyczaj w kazdym momencie wystt(puj'l zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S<l do publicznej wiadomosci .
8. Razem z comiesit(cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj'l aktywnos6 rynku dla kazdego skladnika lokat. Jezeli przez
badany miesi'lc byl dostt(pny kurs transakcyjny (tub fixingowy) tub dostt(pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje sit(, ze rynek
dla danego skladnika lokatjest aktywny.
III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nastt(pUjqce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku :
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne tub instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt( za granicq,
12) depozyty,
13) waluty nie bt(dqce depozytami,
14) instrumenty rynku pienit(Z.nego.
15) wierzytelnosci, innych nit. wierzytelnosci os6b fizycznych
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit(, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastt(pujqcy spos6b:
l) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyznego bt(dqcych papierami wartosci owymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaze sit( konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sit( odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sit( w cit(Z.ar pozostalych
koszt6w Funduszu
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniajqc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg61nych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego bydzie stanowi6 sumt( wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglydnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartos6 godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia siy wg metody okreslon~j w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodni e z pkt V.
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sit( drugiej strony do odkupu wycenia sit(, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okaze sit( konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit( Funduszu do odkupu, wycenia sit(, poczqwszy od dnia zawarcia umovvy
sprzedazy, metodq korekty r6znicy pomiydzy cenq odkupu a cenq sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia - wartos6 godziwa
wynik~qca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzieil przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cent( nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wyliczeil skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit( dluzne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pot.yczki papier6w wartosciowych wycenia sit( wedlug zasad przyjt(tych dla tych papier6w wartosciowych .
5. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala sit( wedlug zasad przyjt(tych dla tych papier6w wartosciowych .
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami dluznymi stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartos6 nominalna powiykszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytuf6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucj e
wsp61nego inwestowania majqce siedzibt( za granicq- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartos6 aktyw6w netto na jednostkt( uczestnictwa, certyfik at
inwestycyjny tub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzeil majqcych wplyw na ich wartos6 godziwq, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny tub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych - wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci
w przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych - wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w
pienit(Z.nych;
4) w przypadku walut nie bt(dqcych depozytami- ich wartos6 wyznacza sit( po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt(pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dziell. Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodzq z aktywnego rynku .
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. l, ustalane Sq w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt(dq stosowane w spos6b ciqgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt(dq prezentowane, w przypadku gdy zostal y
wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym , natomi as t w przypadku gdy zmian y
zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6hocznym sprawozdaniu finansowym.
VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Alctywa oraz zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia sit( tub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie Sq notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej Sq denominowane.
2. Alctywa oraz zobowiqzania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit( w walucie, w kt6rej wyceniane Sq aktywa i ustalane zobowi qzania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostt(pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Wartos6 aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okre5la sit( w relacj1 do eu&o
~
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4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych potyczek
Pozostale - premia inwestycyjna

2
2

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2012

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu siy do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczen
Z tytulu rezerw
Pozos tale

39

40
NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIEN~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys.

Bank I Waluta

Wartosc na 31 .12.2012
wPLN

lNG Bank Sl'lski S.A. I PLN

142

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIEN~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKO.l EN lA BIEZACYCH
ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Waluta
PLN

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow pieniyznych:

Srednia wartosc
wPLN
27

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENIF;ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCli\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst((puj e ryzyko przeplyw6w pieni yznych wynik ajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w Jokat obci¥onych tym ryzykiem .
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwiqzane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzqcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodz'lcymi w sklad portfeli funduszy inwestycyjnych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzib(( za granicq.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
2 . POZIOM OBCli\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego S'l ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej .
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania m<Uqce siedzib(( za granic'l Jub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci¥one S'l ryzykiem kredytowym pochodzqcym od ryzyka lokat takiego funduszu . Inwestycje w Jokaty bankowe zwi¥ane Sq z ryzykiem
kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa fundu szy
inwestycyjnych .
Pozostaj'lce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie Jokowane Sq na lokatach overnight. Lokaty te zaldadane Sq na olues I dnia roboczego
lub na okres obejmujqcy dziel'! otwarcia lokaty oraz nastypujqce po nim dni wolne od pracy. Na dziel'l bilansowy stanowily II ,08 % wartosci aktyw6w.
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3. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stos unku do walut
obcych. W Subfunduszu wyst((puje w Iatach 2011-2014 sredni poziom ryzyka walutowego oraz niski poziom ryzyka walutowego poczqwszy od roku 2015,
wynikaj<tCY z tego, ze udzial aktyw6w denominowanych w walutach zagranicznych stanowi mniejszosciowq CZ((SC portfela inwestycyjnego Subfunduszu, a
poziom ten maleje na kolejnych okresach funkcjonowania Subfunduszu, oraz zagraniczne Fundusze Zr6dlowe mogqce bye przedmiotem inwestycji aktyw6w
Subfunduszu stosuj'l mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro, dolara amerykal'lskiego orazjena.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawarl tego typu transakcji

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciqgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
I . W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut(( polskq
Wszystkie pozycje bilansu wyrazone S<t wyl<tcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst<tpily.

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
0
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzib(( za granic<t _ _ _ _ _o
_
Razem
0
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys .zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
59
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maj'lce siedziby za granicq _ _ _ _ _12_
Razem
71
3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH .
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjqtkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi<tZanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci<t:Ze11
nalozonych przez wlasciwe organy pal'lstwowe w zwi<tZku z dzialalnosciq Subfunduszu, kt6re pokrywane S<t bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegajq
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKA TAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRF;BNIENIE CZF;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec katdego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<tcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia (w %)
w okresie kategoria A

kategoria E

kategoria K

kategoria T

do km'lca 2019 r.
od pOCZ<ttku 2020 r.

1,50
1,30

1,10
I ,00

1,40
1,25

0,95
0,80

wynagrodzenie faktycznie pobrane w okresie
sprawozdawczym (w %)

1,50

1, 10

1,40

0,9 5
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NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2012

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys .zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj .u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii T

1 242
109,76
109,76
110,05

Warszawa, 29 marca 2013 r.
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6. INFORMACJA DODATKOW A
1)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach dotycz~cych lat ubieglych, ujl(tych w sprawozdaniu finansowym za biez~cy okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach jakie nast~pily po dniu bilansowym, a nieuwzgl«rdnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomi«rdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bl«rd6w podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewno§ci co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwi~zane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomo wynagrodzenia za zarz(!dzanie fundoszem inwestycyjnym zarz(!dzanym przez Towarzystwo, jezeli Subfundusz moze
Jokowac powyzej 50% swoich aktyw6w w jednostki oczestnictwa tych fondoszy:
Oplata za zarzl!dzanie
(% w skali roku)

Fundusz
lNG Parasol FlO Sobfondosz Obligacji
-jednostki oczestnictwa kategorii A,F, I, K, P, S

7)

1,50

-jednostki oczestnictwa kategorii E

1,00

-jednostki uczestnictwa kategorii T

0,80

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b
maj~tkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

wplyn~c

na ocen«r sytoacji

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Na dzien bilansowy w Sobfundoszo wystypowalo aktywne przekroczenie limitu inwestycyjnego, o kt6rym mowa w Statucie lNG Perspektywa SFIO cz.II, roz. V, par.5, ost.2, pkt 1, lit. b. Do dnia sporz<!dzenia sprawozdania finansowego, przekroczenie limitu zostalo dostosowane.
Fondosz moze zawiesic zbywanie jednostek oczestnictwa Sobfondoszo jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 800.000.000 zlotych.
Z dniem 30 wrzesnia 2012 roko Pan Hans van Houwelingen zrezygnowal z funkcji Wiceprezesa lNG TFI S.A.
W dnio 2 paidziernika 2012 roko Rada Nadzorcza ING TFI S.A. powolala na Czlonk6w Zarz(!du :
Pana Gerardusa Dashorsta, Dyrektora Departamento Ryzyka,
Pana Dariosza Koron~t, Dyrektora Departamento Prawnego i Nadzoru Wewn~ttrznego,
Pana Roberta Bohynika, Dyrektora Departamentu Inwestycjnego,
Pani Malgorzata Barska od dnia 2 paidziernika 2012 r. pelni funkcjy Wiceprezesa.
Fonkcjy Prezesa lNG TFI S.A. pelni Pan Leszek Jedlecki .

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor Del

·

Izabela Kahnowska
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lNG AaJ
Katowice, dnia 29.03.2013 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'lc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'ldzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl'lski S.A. jako Depozytariusz dla lNG

Subfunduszu

Perspektywa 2025 (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZ'lCe stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni~znych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 13 marca 2012 r. do
31 grudnia 2012 r., sporz'ldzonego dnia 29 marca 2013 r., S'tzgodne ze stanem faktycznym.

nusiewicz

lNG BANK SL.A,SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013 -54-75

Kapital zakladowy - 130 100 000,00 zl

Departament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zl

i Klient6w Strategicznych

Sqd Rejonowy w Katowicach

Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

lNG ~
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Szanowni Pailstwo,
Za nami rok 2012, ktory na pocz£!-tku wydawal siy bardzo niepewny i ryzykowny, a w rezultacie jednak okazal si(( bardzo dobry.
Z dzisiejszej perspektywy widac, ze byl to okres, ktory pozwolil na odbudow(( zaufania i wiary inwestorow w gieldy i gospodarki. Choc
wyniki na rynkach akcji i obligacji byly i nadal S£!. imponuj£!-ce, tow tym samym czasie nie brakowalo emocji na skutek dwoch naglych
zwrotow na rynkach akcji.
Po spokojnym pierwszym kwartale 2012 roku problemy gospodarcze Strefy Euro i obawy o wyjscie z niej Wloch i Hiszpanii
spowodowaly przeceny na rynkach w calym drugim kwartale. Z kolei juz w lipcu nast£!-pil drugi zwrot, po tym jak Europejski Bank
Centralny (EBC) oglosil, ze za wszelk£!. cen(( b((dzie ratowac stref(( euro przed rozpadem. Od tego czasu sytuacja na gieldach
systematycznie si(( poprawiala. Wynikalo to z faktu, ze choc nadal zywe byly obawy inwestorow o sytuacj(( w Europie, zwalniaj£!-ce
gospodarki azjatyckie oraz kruchy wzrost gospodarczy w USA, to w pewnym stopniu byly one rownowazone niskimi wycenami spolek i
wysokimi dywidendami.
Ponadto caly rok gieldom i gospodarkom pomagaly banki centralne USA, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Chin i Japonii,
ktore na rozne sposoby pobudzaly wzrost gospodarczy. Wykorzystywaly do tego utrzymywanie stop procentowych na rekordowo
niskich poziomach, ktore towarzysz£!. nam juz od 4 lat, a takze drukowanie pieni£!-dza, ktore mialy obnizyc oprocentowanie i przekonac
inwestorow o braku mozliwosci powrotu kryzysu. Ostatecznie pozytywne czynniki przewazyly, zas poszukiwania atrakcyjnych stop
wzrostu w srodowisku niskiego oprocentowania doprowadzily do wzrostow gield swiatowych.
W tych niezwykle ciekawych czasach rozwijalismy kierowan£!. do Panstwa ofert(( produk:tow£!. . Kluczow£!. dla niej bylo wprowadzenie
w 2012 roku subfunduszy cyklu zycia w ramach funduszu parasolowego ING Perspektywa SFIO, stworzonym z mysl£!. o regularnym
gromadzeniu srodkow i ich pomnazaniu. Jest to innowacyjny produkt na polskim rynku. Panstwo okreslacie okres, w ktorym chcecie
gromadzic srodki, a nast((pnie dobieracie do tego okresu wlasciwy subfundusz (np. ING Perspektywa 2020), a my dbamy o plynn'l
zmiany struktury aktywow subfunduszu tak, aby im blizej do zalozonego konca okresu inwestycji byla ona coraz bezpieczniejsza. Jest to
doskonala oferta dla osob chqcych zabezpieczyc swoj£!. emerytur((, zadbac o dobr£!. edukacj(( wlasnych dzieci, kupic nowe mieszkanie
lub sfinansowac dowolne inne plany i marzenia w perspektywie kilku, kilkunastu czy tez kilkudziesi((ciu lat.
Dla Panstwa wygody i komfortu oraz w zwi£!-zku z ci£!-glym post((pem technologicznym unowocze5nilismy nasz£!. stron(( internetow£!.
www.ingtfi.pl. Mog£!. Panstwo znaleic na niej wszystkie aktualne informacje dotycz£!-ce funduszy ING, ich wyceny oraz interesuj£!-ce
komentarze rynkowe. Mozecie Panstwo rowniez rozpocz£!.6, bez wychodzenia z domu, inwestowanie w nasze fundusze, w szczegolnosci
w dobrowolne trzeciofilarowe programy IKE i IKZE.
W 2012 roku przeprowadzony zostal proces pol£!-czenia subfunduszy w ramach ING Parasol FlO. W jego rezultacie subfundusz
ING Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Spolek zostal przej((ty przez subfundusz ING Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych.
Ponadto, w odpowiedzi na rosn£!-ce zainteresowanie rynkami obligacji, oferta ING TFI S.A. zostala rozszerzona o dwa subfundusze:
ING (L) Obligacji Rynkow Wschodz£!-cych (Waluta Lokalna) oraz ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodz£!-cych. Maj£!-c na
uwadze koniecznosc biez£!-cego przegl£!-du naszych produktow w celu zapewnienia Panstwu jak najlepszych rozwi£!-zan inwestycyjnych,
dokonalismy zmiany polityki subfunduszu ING (L) Rynkow Wschodz£!-cych, ktory od listopada funkcjonuje jako subfundusz
ING (L) Rynkow Wschodz£!-cych Spolek Dywidendowych.
Wszystkie wskazane zmiany i modyfikacje oferty wprowadzone zostaly w celu stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej
i usystematyzowanej struktury naszych produktow. Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac nasz£!. ofert((, tak by jak najlepiej spelniac
Panstwa oczekiwania.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2013 byl bardzo udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.

Zapraszamy na nasz£!. now£!. strony www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapita~ zak~adowy-

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapita~ wp~acony

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

15.250.000,00

- 15.250.000,00

z~

z~

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

liczona w skali roku
lNG SFIO Akcji 2

22,01%

lNG SFIO Obligacji 2

14,28%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

41,63%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych

29,42%

lNG Subfundusz Akcji

26,13%

lNG Subfundusz Zr6wnowazony

20,22%

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

17,27%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

16,42%

lNG Subfundusz Obligacji

13,25%

lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek

12,55%

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD

9,93%

lNG Subfundusz Selektywny

9,36%

lNG Subfundusz Rosja EUR

6,55%

lNG Subfundusz Got6wkowy

5,59%

lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90

4,77%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L) *)

25,17%

lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L}

21,16%

lNG Subfundusz Japonia (L)

20,15%

lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)

18,16%

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)

17,37%

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)

17,24%

lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)

14,66%

lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) ** )

13,35%

lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych USA (L)

12,03%

lNG Subfundusz Papier6w Dtuznych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)

10,99%

lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)

10,61%

lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

6,64%

lNG Subfundusz Depozytowy (L)

5,52%

lNG Subfundusz Sektora Energii (L)

-3,33%

lNG Subfundusz Perspektywa 2020

12,50%

lNG Subfundusz Perspektywa 2025

12,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2030

11,65%

lNG Subfundusz Perspektywa 2035

10,80%

lNG Subfundusz Perspektywa 2040

10,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2045

9,09%

lNG Perspektywa SFIO: *** )

*) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 19.11.2012 r.
** ) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 23.01.2012 r.
*** ) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03.2012 r.

Prezes Zarzqdu
IN

TFI S.A.

Wiceprezes Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

Robert Boh ynik

lNG SUBFUNDUSZ PERSPEKTYWA 2020
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD DNIA 13 MARCA 2012 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
WRAZ Z OPINL\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
S polka Akcyj na
1.

Przeprowadzilismy badanie zal£tczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku (,okres sprawozdawczy")
ING Subfunduszu Perspektywa 2020 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Perpektywa
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzib£t w Warszawie,
ul. Topiel 12,. obejmuj£tcego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporz£tdzone na dzieil 31 grudnia 2012 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniaj£tce
i informacj~ dodatkow£t (,zal£tczone jednostkowe sprawozdanie finansowe").

2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz£tdzenie zgodnie
z wymagaj£tcymi zastosowania zasadami (polityk~ rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi'l:g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz£td ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz£tdzaj£tcego Funduszem i reprezentuj£tcego Fundusz. Ponadto, Zarz£td Towarzystwa oraz
czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S£t zobowi£tzani do zapewnienia, aby zal£tczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz£tdu Towarzystwa skierowana do
uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223,
z p6zn. zm. - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zal£tczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagaj£tcymi zastosowania zasadami (polityk~ rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj~ maj£ttkow£t i finansowq, jak tez
wynik z operacji Subfunduszu oraz czy ksi~gi rachunkowe stanowi£tce podstaw~ jego
sporz£tdzenia S£t prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3. Badanie zal£tczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowieil:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow£t
Rewident6w w Polsce,

Rad~

Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln£t pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod£t
wyrywkow£t - dokumentacji, z kt6rej wynikaj'l kwoty i informacje zawarte w zal£tczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen~ poprawnosci
przyj~tych i stosowanych przez Zarz£td Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz£tcych
szacunk6w dokonanych przez Zarz£td Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal£tczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZtONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG
Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS: 0000006468
NIP 526-020-79-76, Kapita! zakladowy: 5 210 500 z!
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dostarczylo nam wystarczaj~cych podstaw do wyrazenia opmu o
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4.

Naszym zdaniem
aspektach:

zal~czone

zal~czonym

jednostkowym

jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj~tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2012 roku;
•

sporz~dzone

zostalo zgodnie z wymagaj~cymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci, wynikaj~cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi~ rachunkowych;

• jest zgodne z wplywaj~cymi na form~ i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj~cymi przygotowanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.
5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz~dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami,
zostaly dol~czone do pol~czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz~dzonego za okres
od dnia 13 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, o kt6rym wydalismy opini~ z dniem
29 marca 2013 roku.
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Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 W arszawa
Nr ewidencyjny 130

fE~f'\JST & y,OUNG

AUorr

sp. z 0 0 •
Rondo ONZ 1 00-124 W
'

$

arszawa

Kluczowy Biegly Rewident

ominik Januszewski
Biegly Rewident
Nr 9707

Warszawa, dnia 29 marca 2013 roku
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lNG Subfundusz Perspektywa 2020
Sprawozdanie finansowe za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. \223 z p6ini ej szymi
zmianami) Zarz<j.d lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu
Perspektywa 2020, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. o wartosci 4.012 tys. zlotych;
3) bilans sporz<j.dzony na dzien 31 grudnia 2012 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 4.106 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuj<j.cy zysk z operacji w kwocie 413 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 13 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuj<j.ce zwiykszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 4.106 tys. zlotych;
6) noty objasniaj<j.ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

-~
Gerar lfs Dashorst
Czlonek Zarzqdu

Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

Dyrektor Departamentu Ksh;gowosci Funduszy

Warszawa, 29 marca 2013 r.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
za okres od 13.03.2012 roku do 31.12.2012 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU PERSPEKTYW A 2020

lNG Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu :

Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: lNG Perspektywa SFIO
Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Data utworzenia:
Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

lNG Perspektywa SFIO posiada osobowos6 prawnCj. lNG Subfundusz Perspektywa 2020 utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego DFIIII403316191lli121UIKM z dnia 9 lutego 2012 r.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokrdlony
13 marca 2012 r. pod numerem RFi 716

lNG Subfundusz Perspektywa 2020 jestjednym z szdciu Subfunduszy utworzonych na czas nieokres1ony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t nazwy):
1. lNG Subfundusz Perspektywa 2045 I lNG Perspektywa 2045
2. lNG Subfundusz Perspektywa 2040 I lNG Perspektywa 2040
3. lNG Subfundusz Perspektywa 2035 I lNG Perspektywa 2035
4. lNG Subfundusz Perspektywa 2030 I lNG Perspektywa 2030
5. lNG Subfundusz Perspektywa 2025 I lNG Perspektywa 2025
6. lNG Subfundusz Perspektywa 2020 I lNG Perspektywa 2020

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze rea1izujCj indywidualnCj polityky inwestycyjnCj dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje siy Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Subfunduszu w horyzoncie inwestycyjnym wyznaczonym DatCj DocelowCj. Przez
Oat(( DocelowCj rozumie siy role kalendarzowy, w kt6rym zrealizowa6 siy majCj cele emerytalne dla Uczestnik6w lub inne planowane przez nich cele finan sowe.
DatCj docelow'l dla Subfunduszujest role 2020.
Aktywa Subfunduszu SCj inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zarzCjdzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitalowej
Towarzystwa, zar6wno funduszy o charakterze akcyjnym jak i funduszy o charakterze dluznym, dajCjcych mozliwos6 inwestycji na rynku krajowym jak i
zagranicznym. Docelowa alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg61ne klasy aktyw6w charakteryzujCjce siy r6znym poziomem ryzyka jest zmienna w
czasie i dokonywana bydzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrument6w charakteryzujCjcych siy najwyzszym poziomem ryzyka na rzecz
bardziej konserwatywnej zwiCjzanej z instrumentami o nizszym poziomie ryzyka w miary zblizania siy okresu funkcjonowania Subfunduszu do daty docelowej.
W poczCjtkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 33% aktyw6w Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostala zas
czys6 aktyw6w Subfunduszu inwestowana bydzie w fundusze o charakterze dluznym. W miary uplywu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 91% aktyw6w
Subfunduszu bydzie inwestowane w fundusze o charakterze dluznym.
Srodki Subfunduszu inwestowane SCj zgodnie z nastypujCjcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieniy:Znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 50%wartosci aktyw6w,
2. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w,
3. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp61nego inwestowania z siedzibq za
gran icC!- do 100% wartosci aktyw6w,
4. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp61nego inwestowania z siedzibq za
granic'!, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w akcje- od 9% do 33% wartosci aktyw6w,
5. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wsp61nego inwestowania z siedzibq za
granic'!, kt6rych polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie aktyw6w gl6wnie w instrumenty dluzne- do 91% aktyw6w,
6. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
7. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1, 5 i 6 obowi'lzuje l<~cznie limit wskazany w pkt 5.
9. d1a lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 4 obowi<~Zuje lCjcznie limit wskazany w pkt 4.
10. Subfundusz moze lokowa6 powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub poryczone przez Skarb Pm'lstwa, z tym ze
jest wtedy dokonywa6 lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniy:Znego co najmniej szesciu emisji a wartos6 zadnej z tych emisji nie
moze przekracza6 30% wartosci aktyw6w.
obowi<~Zany

11 . Fundusz moze lokowa6 do 91% wartosci aktyw6w Subfunduszu w jednostki uczestnictwa lNG Subfunduszu Obligacji wyodrybnionego w ramach ING Parasol
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
12 . Subfundusz moze lokowa6 powyzej 20%, ale nie wiycej niz 50% wartosci aktyw6w, w jednostki uczestnictwa:
1) ING Subfunduszu Akcji wyodrybnionego w ramach ING Parasol FlO;
2) lNG Subfunduszu Got6wkowego wyodrybnionego w ramach lNG Parasol FlO;
Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomiydzy poszczeg61ne klasy aktyw6w bydzie zmienna w poszczeg6lnych okresach funkcjonowania Subfunduszu i bydzie
nastypujCjca:
w latach 2011-2014 :
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 19% do 33%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 67% do 81 %;
w latach 2015-2020:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym - od 9% do 23%;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 77% do 91 %;
pOCZ'!WSZY od 2021 roku:
a) fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udzialowym- od 9% do 11 % ;
b) fundusze o charakterze dluznym oraz inne instrumenty o charakterze dluznym i depozyty- od 89% do 91 % ;
Subfundusz nie ma okreslonego wzorca slu:ZCjcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajCjcego zachowanie siy zmienn ych
rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
SCjd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (lNG TFI S.A. , Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
SCjd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.

lNG Subfundusz Perspektywa 2020

Towarzystwo jest sp6lk~ akcyjn~ prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM).
lNG Investment Management (Polska) S.A. jest sp6lk~ akcyjn~ prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.
Fundusz, reprezentowany przez lNG TFI S.A., zawarl z lNG Investment Management (Polska) S.A. umowy o Zarz~dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 13 .03.2012 r. -31.12.2012 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2012 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz~dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez lNG Perspektywa SFIO w daj~cej si(( przewidziec przysz!osci ,
tzn. w ci'lgu co najmniej 12 miesiycy od 31.12.2012 r. Nie istniej~ okolicznosci wskazuj~ce na zagrozenie kontynuowania dzia!alnosci.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

r6znicuj~cych

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A s~ zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku ka:ldego nast((pnego nabycia.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,3% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wyl'lcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz !ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej . Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E okres!a umowa
Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu doce!owym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wyl'lcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych
dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okrdla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii K do Funduszu i inny'ch funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat(( umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,25% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wylqcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okres1onego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersjq oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplat(( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 29 marca 2013 r.
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

Skladniki lokat

wartosc wg
ccny nabycia

wartosc na
dzieli bilansowy

% udzial w
aktywach

3 142

3 454

83 ,27

511

558

13 ,4 5

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon£! odpowiedzialnosci£!
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj£!ce siedziby za granic£!
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

3 653

4 012

96,72

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dycektoc Di rtamcntu KS11gowoSci Funduszy

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c::.r:sc sprawo::.daniafinansowego

ING Subfundusz Perspektywa 2020
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

Lp .

Rodzaj rynku

Nazwarynku

I.
2.
3.
4.
5.

nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane
nienotowane

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Wartosc wg
ceny nabycia

Liczba

Nazwa i rodzaj funduszu

3 056,397379
1 382,908578
8 337,247678
512,192402
1 059,752968

lNG Parasol FlO Subfundusz Akcji
lNG Parasol FlO Subfundusz Got6wkowy
lNG Parasol FlO Subfundusz Obligacji
. lNG Parasol FlO Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
lNG Parasol FlO Subfundusz Selektywny

702
326
1 979
67
68
3142

Razem jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne

Wartosc na
31.12.2012

Udzialw
aktywach%

803
337
2 183
65
66
3454

19,36
8,12
52,63
1,57
1,59
83,27

Liczba
8,873
5,588
8,367

Wartosc wg
ceny nabycia
228
115
168
511

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIBF; ZA GRANIC;\

Lp.
I.
2.
3.

Nazwa
IGHYICP LX-LU0546922856
ILEMICH LX-LU0679203504
lNGIPLILX- LU0799797591

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Nazwa rynku
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Nazwa emitenta
lNG (L) Renta Fund Global HY (PLN) »IC (SICAV)
lNG (L) Renta Fund Emerging Market Debt LB »IC (SICA V)
lNG (L) Invest Emerging Markets (PLN) »IC (SICA V)

Kraj siedziby
emitenta
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib~ za granicq

Wartosc na
31.12.2012
257
128
173
558

Udzial w
aktywach%
6, 19
3,09
4,17
13,45

3) Tabele dodatkowe
GW ARANTOW ANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.

SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.

PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIE;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JEDNO Z PANSTW NALEZ;\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor DepartfT//]~~
IzJb~~a
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2. BILANS
sporz~dzony

na dzien 31.12.2012
(w tys. zlotych z wyj~tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostk«r uczestnictwa)

31.12.2012

I.

4 148

Aktywa

129

1. Srodki pieni((:Zne i ich ekwiwalenty

7

2. Naleznosci
3. Transakcje przy

zobowi~aniu

si(( drugiej strony do odkupu

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym :

dluzne papiery wartosciowe
4 012

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dluine papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozos tale aktywa
II.

III.
IV.

Zobowi~ania

42

Aktywa netto (I-II)

4 106

Kapital funduszu

3 693
5 716

1. Kapital wplacony

-2 023

2 . Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

54

Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

13

2 . Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat

41

VI.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII.

Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

359

4 106

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

37 400 ,898962

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A

34 879,726879

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K

9,307104
277,123769

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

2 234,741210

109,77
109,92
109,77
110,04

Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii E (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 29 marc a 20 13 r.

Dyrektor Delartamentu Ks1ygowosci Funduszy

Iza:

Bilans nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;sc sprawozdaniafinansowego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:.ttkiem wyniku z operacji przypadaj:.tcego na jednostk~ uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I.

52

Przychody z lokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi£lZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale- przychody z tytulu premii inwestycyjnej

42

Koszty funduszu

39
39

II.

10

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz(!cych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi£lZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarz(!dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi£lZane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

III.
IV.
V.
VI.

Pozos tale

0

Koszty pokrywane przez towarzystwo

39

Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)

13

400

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

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

41

z tytulu r6inic kursowych
2.

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

359

z tytulu r6inic kursowych

VII.

Wynik z operacji

413

Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl) *)
jednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii E
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategorii T

11,07
13,99
2,60
11,46

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Dyrektor

Dr
~

rtamentu I

zabela Kahnowska

*) uwzglr,;dniono wartosc, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa dane) kategorii

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr:sc sprawozdania
finansowego .
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4. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
13.03.2012
31.12.2012

I Zmiana Wartosci Akrywow Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

0
413

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

13

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

41

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

359

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

413

4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z Jokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
3 693

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytych j.u.)

5 716

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych j .u.)

2 023

6. L:tczna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

4 106

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

4 106

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

3 940

13.03.2012
31.12.2012

II Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:

37 400,898962

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajl}co od pocz:ttku dzialalnosci funduszu, w tym:

56 094,436595

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T

56 094,436595

53 573.20./51 2
9,307/0./
277,123709
223.J.7.J/2!0

18 693,537633
18 693,537633
0,000000
0,000000
0,000000

37 400,898962
34 879,720879
9,307/0.J
277,123709
2 234,7.//210

37 400,898962
53 573.20./512
9,30710./
277,123709
2 234,741210

18 693,537633
18 693,537633
0,000000
0,000000
0,000000

37 400,898962
34 879, 726879
9,307/04
277.123769
223./,7.//2/0

13.03.2012
31./2.20/2

III Zmiana wartosci akrywow netto na jednostkf! uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(wartosc, wedlug kt6rej nast<tpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii)
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

lNG Subfundusz Perspektywa 2020
7

100,00
97,84
107,31
99,93
109,77
109,92
109,77
110,04

13.03.2012
31.12.2012

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym *)
- jednostki kategorii A (1iczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03 .2012 r.)
- jednostki kategorii E (liczona od 11.06.2012 r.)
- jednostki kategorii K (liczona od 05.12 .2012 r.)
- jednostki kategorii T (liczona od 02.07.2012 r.)
4. Minima1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
w dniu
- jednostki kategorii E
w dniu
- jednostki kategorii K
w dniu
- jednostki kategorii T
w dniu
5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
w dniu
- jednostki kategorii E
w dniu
- jednostki kategorii K
w dniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
w dniu
- jednostki kategorii E
w dniu
- jednostki kategorii K
w dniu
- jednostki kategorii T
wdniu

12,50%
22,26%
32,27%
20,35%
96,52
2012-06-05
98,25
2012-06-12
I 07,65
2012-12-06
99,74
2012-07-24
109,77
2012-12-31
109,92
2012-12-31
109,77
2012-12-31
110,04
2012-12-31
I 09 ,68
2012-12-28
109,83
2012-12-28
I 09 ,68
2012-12-28
109,96
2012-12-28

13.03.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym: *)

1,25%
1,25%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<!cych dystrybucjy
3. Procentowy udzial oplat d1a depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi'!Zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz<!dzania aktywami funduszu

*) dane wyratone w stosunku rocznym

Warszawa, 29 marca2013 r.

Dyrektor De/ a tan
Izabela Kalinowska

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatko1Vq, kt6re stanowiq integralnq C:::f!SC
sprawozdania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujq nast((pujqce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09 .1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 17.09.2009r.)
Ustawa z dnia 27 .05 .2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U . z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane dalej Rozporzqdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej .
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane sq w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych albo informacji dodatkowej.
Na dzieil bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
1) przychody z lokat netto- stanowiqce r6znicy pomi((dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strat(() ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat(() z wyceny lokat.
Na dzieil bilansowy przyj((to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji , zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniajqce i informacj(( dodatkow<}. Sprawozdanie obejmuje dane za okres od 13 .03.20 12 do 31.12 .2012 roku.

2) UJMOWANIE W KSIE;GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksi((gi rachunkowe dla ING Perspektywa SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sit( oddzielnie dla kazdego subfunduszu .
1.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizjy maklerskq.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadajq ceny nabycia r6wn<} zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq cent( nabycia wynikaj<}C<} z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniyzne.
5.
Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sit( w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje sit( zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub strat(( ze zbycia lokat wylicza siy metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , n<Uwyzszej biezqcej wartosci ksiygowej (nie stosuje siy do
skladnik6w lokat b((dqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia) .
7.
8.
9.

Zysk lub strat(( ze zbycia walut wylicza sit( zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane S<} transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit( nabycie sldadnika.
Naleznq dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sit( w ksiygach rachunkowych w dniu , w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy leurs nieuwzglydniaj<}cy w·artosci tego prawa.

10. Naleznq dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sit( w ksiygach rachunkowych w dniu, nast((pnym po dniu usta leni a tego
prawa.
11.
12.
13.

Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji .
Nabycie I zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit( w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w n<Ublizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowiqzm1.

14.

Jezeli transakcja kupna/sprzedai:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nast((pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynik<Uqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku sldadnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabyci a,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupna/sprzedazy, a
przede wszystkim dat(( nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniyznych).

15 . Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit( w walucie, w kt6rej sq wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredni ego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzie11 ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S<} vvyrazone w walutach , dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla sit( w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowiq lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nast((puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17.

Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynik<Uqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedai:y waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzeda2:y papier6w wartosciowych wycenia sit( od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.

18 . Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci :
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit( zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowiqzm1 w walutach obcych .
19. Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci<}gni((tych przez Fundusz rozlicza sit( w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni((znych, naleznosci oraz zobowiqzm'l w walutach obcych.
20. Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniyznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminovvych powiykszaj<} wartosc aktyw6w Fundu szu w
dniu wyceny.
21.

22.
23.

W kai:dym dniu wyceny tworzy sit( rezerwy na przewidywane wydatki . Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj<} uprzednio utworzonq
rezerw((. Limitowane koszty operacyjne Sq ujmowane w wysokosci nie przekraczaj<}cej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym . Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka2:dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pobiera oplat(( dystrybucyjnq, oplat(( za konwersjy oraz oplat(( umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu) . Oplaty te
stanowiq zobowiqzanie Funduszu wobec TFI- nie Sq ujmowane w przychodach i kosztach.
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Koszty zwi~ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane set w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci<tZajet Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit( na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzajetcy dziel'l ujycia zobowiqzania w ksit(gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt(
zbycia!nabycia skladnik6w lokat dotyczetcet wit(cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<t:Zaj'l te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
25 . Dniem wprowadzenia do ksi<tg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkt( uczestnictwa w okre5lonym dniu wyceny nie
uwzglt(dnia sit( zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj<tcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26 . Wszystkie zobowi~ania zwi<tzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane set w kwocie wymagajqcej zaplaty.
27. JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<t JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

24.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktvw6w Funduszu ustalenie zobowiazan i wvniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie, nazywanej dalej GPW.
W Dniu wyceny oraz na dzien sporz<tdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowiqzail Funduszu oraz zobowi~al'l Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkt( uczestnictwa, a tak:ze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartos6 aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartos6 aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Funduszu wycenia sit(, a zobowiqzania ustala sit( wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem ~ 25 ust.l pkt I oraz ~ 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartos6 godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit( w oparciu o kursy z godziny 23 :00 czasu polskiego w dniu wyceny.

II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktvwnym rynku
I . Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nastt(pUjqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
IO) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<tce siedzibt( za granicq,
II) instrumenty rynku pieniy:Znego.
2. Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzie11 wyceny jest zwyklym dniem dokonyvvania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dostt(pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23 :00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku Jokat byl znaczqco niski, albo na danym skladniku Jokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostt(pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostt(pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziel'l wyceny nie jest zvvyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dostt(pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej ,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit( wartos6 wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokos6 wolumenu obrotu w
dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sit( cent(
z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt(pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku g16wnym dostt(pne Sq informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sit( sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglt(dnienie wyl<tcznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzedazy uwzglydnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie Sq dostt(pne, to do wyceny stosuje sit( sredni<t arytmetyczn<t z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedostt(pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I)-2) to do wyceny przyjmuje sit( wmtos6 oszacowan<t przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie S<t dostypne - stosuje sit( wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezalezmt- jednostkt( swiadczetcet tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt( jednostkt( przeplyw6w pieniyZ:nych
zwiqzanych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt( takq uznaje sit( za niezaleznet, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt(pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit( wyceny w oparciu o publicznie ogloszonet na aktywnym rynku cent(
nier6zniqcego sit( istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat bt(dqcych przedmiotem obrotu na wit(cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciet godziwet jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit( na koniec kaZ:dego kolejnego miesiqca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladnikulokat w okresie ostatniego pelnego miesiqca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku ;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt(puje :
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt(cia notowm'l do kOI1ca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit( obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na
poszczeg6lnych rynkach w dniu pierwszego notowania.
7. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastt(pujqce kryteria:
I) instrumenty bt(dqce przedmiotem obrotu na rynku Sq jednorodne,
ING Subfundusz Perspektywa 2020
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2) zazwyczaj w ka.Zdym momencie wyst((puj'l zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S<l do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj'l aktywnosc rynku dla kazdego skladnika lokat. Jezeli
przez badany miesi'lc byl dost((pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dost((pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzeda.Zy, to uznaje
si((, ze rynek dla danego skladnika lokatjest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<l nast((puj'lce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzib(( za granic'l,
12) depozyty,
13) waluty nie b((d'lce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni((:Znego.
15) wierzytelnosci, innych niz wierzytelnosci os6b fizycznych
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si((, z zastrzezeni,em pkt IV ust. 4 i 5, w nast((puj<lCY spos6b :
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniy:Znego b((d'lcych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl((dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie oka.Ze si(( konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza si(( odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza siy w ci((:Zar pozostalych
koszt6w Funduszu
2) dluzne papiery wartosciowe zawieraj'lce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S<l scisle powi¥ane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniaj'lc w s>vojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S<l scisle powi'lzane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu finansowego bydzie stanowic sum(( wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzgl((dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V . Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia siy wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniaj'lcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi¥aniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, pocz'lwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka.Ze siy konieczne.
2. Zobowi¥ania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi'lzaniu siy Funduszu do odkupu, wycenia si((, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda.Zy, metod'l korekty r6znicy pomiydzy cen'l odkupu a cen'l sprzeda.Zy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej , do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc god ziwa
wynikaj'lca z ksi'lg rachunkowych stanowi, na dziel'l przeszacowania, nowo ustalon'l skorygowan'l ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wyliczel'l skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia siy dluzne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4 . Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowi¥ania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala siy wedlug zasad przyj((tych dla tych papier6w wartosciowych .

V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebyd'lcych papierami dluznymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej :
1) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powiykszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne Jub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzib(( za granic'l- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon'l wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzel'l majqcych wplyw na ich wartosc godziw'l, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci
w przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieniyznych ;
4) w przypadku walut nie bydqcych depozytami- ich wartosc wyznacza si(( po przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego na
Dziel'l Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3 . Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodz'l z aktywnego rynku.
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane S<l w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bydq stosowane w spos6b ciqgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bydq prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6hocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany
zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym.
VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi¥ania denominowane w walutach obcych wycenia siy lub ustala w walucie, w kt6rej S<l notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S<l notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S<l denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi¥ania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje si(( w walucie, w kt6rej wyceniane Sq aktywa i ustalane zobowiqzania Funduszu , po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3 . Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla siy w relacji do euro.

4) OPIS WPROW ADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
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NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale - premia inwestycyjna
NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu siy do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionychjednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczen
Z tytulu rezerw
Pozostale - wynagrodzenie TFI

31.12.2012

7
7
31.12.2012

33
4

42

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENm.ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys.
Bank I Waluta
ING Bank Sl<!ski S.A. I PLN

Wartose na 31.12.20 12
wPLN
129

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENm.ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZACYCH
ZOBOWli\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys .
Srednia wartose
wPLN
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow pieniyznych:

76

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENm.ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWli\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci~onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci~onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci~onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przeplyw6w pieniyznych wynikaj'lce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci~onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi¥ane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodz'lcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodz'lcymi w sklad portfeli funduszy inwestycyjnych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj'lcych siedziby za granic'l.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
2. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego S<! ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej.
lnwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania maj'lce siedziby za granic'l lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci~one S'l ryzykiem kredytowym pochodz'lcym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwi'lzane S'! z ryzykiem
kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania oraz jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych.
Pozostaj<!ce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S'l na lokatach overnight. Lokaty te zakladane S'l na okres I dnia roboczego lub
na okres obejmuj'!CY dzien otwarcia lokaty oraz nastypuj'lce po nim dni wolne od pracy. Na dziel'l bilansowy stanowily one 3,11% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystypuje niski poziom ryzyka walutowego, wynikaj<!CY z tego, ze udzial aktyw6w denominowanych w walutach zagranicznych
stanowi mniejszosciow<! czyse portfela inwestycyjnego Subfunduszu, a poziom ten maleje na kolejnych okresach funkcjonowania Subfunduszu, oraz
zagraniczne Fundusze Zr6dlowe mog<!ce bye przedmiotem inwestycji aktyw6w Subfunduszu stosuj<! mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging)
zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro, dolara amerykal'lskiego orazjena.

!fat
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NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL'\ZANIU SIFi SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawarl tego typu transakcji

NOTA8
KREDYTY I POZYCZKI
Subfundusz nie zaci(!gal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polski!
Wszystkie pozycje bilansu wyra.Zone S(! wylqcznie w zlotych polskich.
2 . DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystqpily.

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys .zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
41
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj(!ce siedziby za granicq _ _ _ _ __
Razem
41
2 . WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys .zl)

Grupy lokat

13.03.2012
31.12.2012

Jednostki uczestnictwa
312
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6Inego inwestowania maj(!ce siedziby za granic(! _ _ _ _ _ _4_7
Razem

359

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH .
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKR YWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjqtkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwiqzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciq:ZeJ1
nalozonych przez wlasciwe organy pm1stwowe w zwiqzku z dzialalnosci(! Subfunduszu, kt6re pokrywane sq bezposrednio z aktyw6w Subfundu szu i ni e pod legajq
limitowaniu.
2 . KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKAT AMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOW ARZYSTWA (WYODRF;BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksymalna roczna wysokosc wynagrodzenia (w %)
wynagrodzeniefaktycznie pobrane w okresie sprawozdawczym (w %)

kategoria A
1,30
1,30

kategoria E
1,00
1,00

kategoria K
1,25
1,25

kategoria T
0,80
0,80

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2012

Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys .zl)
Wartosc aktyw6w netto naj .u. na koniec roku obrotowego (w zl)
jednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii E
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategorii T

4 106
109,77
109,92
109,77
110,04

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Izabela Kahnows ka
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6. INFORMACJADODATKOWA
1)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach
sprawozdawczy.

dotycz~cych

lat ubieglych, uj'rtych w sprawozdaniu finansowym za

bie:i~cy

okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach jakie

nast~pily

po dniu bilansowym, a nieuwzgl'rdnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie ro:inic pomi'rdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bl'rd6w podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalnosci- opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanic
finansowe zawiera korekty z tym zwi~zane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarz<!dzanie funduszem inwestycyjnym zarz<!dzanym przez Towarzystwo, jezeli Subfundusz moze
lokowac powyzej 50% swoich aktyw6w w jednostki uczestnictwa tych funduszy:

Oplata za zarz:tdzanie
(% w skali rolm)

Fundusz
ING Parasol FlO Subfundusz Obligacji
-jednostki uczestnictwa kategorii A,F, I, K, P, S

7)

1,50

-jednostki uczestnictwa kategorii E

1,00

-jednostki uczestnictwa kategorii T

0,80

lone informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny spos6b
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

wplyn~c

na occn'r sytuacji

maj~tkowej,

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 800 .000 .000 zlotych .
Z dniem 30 wrzesnia 2012 roku Pan Hans van Houwelingen zrezygnowal z funkcji Wiceprezesa lNG TFI S.A.
W dniu 2 paidziernika 2012 roku Rada Nadzorcza ING TFI S.A. powotala na Czlonk6w Zarz<!du :
Pana Gerardusa Dashorsta, Dyrektora Departamentu Ryzyka,
Pana Dariusza Koron((, Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnytrznego,
Pana Roberta Bohynika, Dyrektora Departamentu Inwestycjnego,
Pani Malgorzata Barska od dnia 2 paidziernika 2012 r. pelni funkcj(( Wiceprezesa.
Funkcjy Prezesa ING TFI S.A. pelni Pan Leszek Jedlecki.

W arszawa, 29 marca 20 13 r.

Dyrektor Diartamentu Ksi1gowoSci Funduszy

~~
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lNG

A1J
Katowice, dnia 29.03.2013 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajq_c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzq_dzenia Ministra Finans6w
z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slq_ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG

Subfunduszu

Perspektywa 2020(zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczq_ce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni~znych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 13 marca 2012 r. do
31 grudnia 2012 r., sporzq_dzonego dnia 29 marca 2013 r., sq_zgodne ze stanem faktycznym.

Krzyszt

lNG BANK SLI\SKI Sp6tka Akcyjna

NIP 634-013 -54-75

Kapital zaktadowy - 130 100 000,00 zt

Departament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zt

i Klient6w Strategicznych

Sqd Rejonowy w Katowicach

Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa
T +48 22 820 40 27 , F +48 22 820 40 18

ING AIJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Szanowni Panstwo,
Za nami rok 2012, ktory na pocz£!tku wydawal siy bardzo niepewny i ryzykowny, a w rezultacie jednak okazal siy bardzo dobry.
Z dzisiejszej perspektywy widac, ze byl to okres, ktory pozwolil na odbudowy zaufania i wiary inwestorow w gieldy i gospodarki. Choc
wyniki na rynkach akcji i obligacji byly i nadal s~ imponuj<fce, tow tym samym czasie nie brakowalo emocji na skutek dwoch naglych
zwrotow na rynkach akcj i.
Po spokojnym pierwszym kwartale 2012 roku problemy gospodarcze Strefy Euro i obawy o wyjscie z niej Wloch i Hiszpanii
spowodowaly przeceny na rynkach w calym drugim kwartale. Z kolei juz w lipcu nast<fpil drugi zwrot, po tym jak Europejski Bank
Centra1ny (EBC) oglosil, ze za wszelk£! ceny bydzie ratowac strefy euro przed rozpadem. Od tego czasu sytuacja na gieldach
systematycznie siy poprawiala. Wynikalo to z faktu, ze choc nadal zywe byly obawy inwestorow o sytuacjy w Europie, zwalniaj<fce
gospodarki azjatyckie oraz kruchy wzrost gospodarczy w USA, to w pewnym stopniu byly one rownowazone niskimi wycenami spolek i
wysokimi dywidendami.
Ponadto caly rok gieldom i gospodarkom pomagaly banki centralne USA, Strefy Euro, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Chin i Japonii,
ktore na rozne sposoby pobudzaly wzrost gospodarczy. Wykorzystywaly do tego utrzymywanie stop procentowych na rekordowo
niskich poziomach, ktore towarzysz~ nam juz od 4 lat, a takze drukowanie pieni£!dza, ktore mialy obni:Zyc oprocentowanie i przekonac
inwestorow o braku mozliwosci powrotu kryzysu. Ostatecznie pozytywne czynniki przewazyly, zas poszukiwania atrakcyjnych stop
wzrostu w srodowisku niskiego oprocentowania doprowadzily do wzrostow gield swiatowych.
W tych niezwykle ciekawych czasach rozwijalismy kierowan£! do Panstwa ofert(( produktow<f . Kluczow<f dla niej bylo wprowadzenie
w 2012 roku subfunduszy cyklu zycia w ramach funduszu parasolowego lNG Perspektywa SFIO, stworzonym z mysl£! o regularnym
gromadzeniu srodkow i ich pomnazaniu. Jest to innowacyjny produkt na polskim rynku. Panstwo okrdlacie okres, w ktorym chcecie
gromadzic srodki, a nastypnie dobieracie do tego okresu wlasciwy subfundusz (np. lNG Perspektywa 2020), a my dbamy o plynn<t
zmiany struktury aktywow subfunduszu tak, aby im blizej do zalozonego konca okresu inwestycji byla ona coraz bezpieczniejsza. Jest to
doskonala oferta dla osob chc<fcych zabezpieczyc swoj£! emerytur((, zadbac o dobr~ edukacjy wlasnych dzieci, kupic nowe mieszkanie
lub sfinansowac dowolne inne plany i marzenia w perspektywie kilku, kilkunastu czy tez kilkudziesiyciu lat.
Dla Panstwa wygody i komfortu oraz w zwi£!zku z ci£!glym postypem technologicznym unowoczdnilismy nasz~ strony internetow'!
www.ingtfi.pl. Mog<f Panstwo znaleic na niej wszystkie aktualne informacje dotycz<fce funduszy lNG, ich wyceny oraz interesuj<fce
komentarze rynkowe. Mozecie Panstwo rowniez rozpocz£!6, bez wychodzenia z domu, inwestowanie w nasze fundusze, w szczegolnosci
w dobrowolne trzeciofilarowe programy IKE i IKZE.
W 2012 roku przeprowadzony zostal proces pol£!czenia subfunduszy w ramach lNG Parasol FlO. W jego rezultacie subfundusz
lNG Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Spolek zostal przejyty przez subfundusz lNG Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych.
Ponadto, w odpowiedzi na rosn<fce zainteresowanie rynkami obligacji, oferta lNG TFI S.A. zostala rozszerzona o dwa subfundusze:
lNG (L) Obligacji Rynkow Wschodz£!cych (Waluta Lokalna) oraz lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodz£!cych. Maj<fc na
uwadze koniecznosc biez~cego przegl<fdu naszych produktow w celu zapewnienia Panstwu jak najlepszych rozwi<tzan inwestycyjnych,
dokonalismy zmiany polityki subfunduszu lNG (L) Rynkow Wschodz£!cych, ktory od listopada funkcjonuje jako subfundusz
lNG (L) Rynkow Wschodz£!cych Spolek Dywidendowych.
Wszystkie wskazane zmiany i modyfikacje oferty wprowadzone zostaly w celu stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej
i usystematyzowanej struktury naszych produktow. Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac nasz~ ofeti((, tak by jak najlepiej spelniac
Panstwa oczekiwania.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2013 byl bardzo udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.

Zapraszamy na nasz£! now£! strony www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapitat zaktadowy - 15.250.000,00 zt

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapitat wptacony- 15.250.000,00 zt

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY ~NWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

liczona w skali roku
lNG SFIO Akcji 2

22,01%

lNG SFIO Obligacji 2

14,28%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

41,63%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych

29,42%

lNG Subfundusz Akcji

26,13%

lNG Subfundusz Zrownowai:ony

20,22%

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

17,27%

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

16,42%

lNG Subfundusz Obligacji

13,25%

lNG Subfundusz Srednich i Matych Spotek

12,55%

lNG Parasol FlO:

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD

9,93%

lNG Subfundusz Selektywny

9,36%

lNG Subfundusz Rosja EUR

6,55%

lNG Subfundusz Gotowkowy

5,59%

lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90

4,77%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodzqcych (L) *)

25,17%

lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)

21,16%

lNG Subfundusz Japonia (L)

20,15%

lNG Subfundusz Europejski Spotek Dywidendowych (L)

18,16%

lNG Subfundusz Globalnych Moi:liwosci (L)

17,37%

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)

17,24%

lNG Subfundusz Globalny Spotek Dywidendowych (L)

14,66%

lNG Subfundusz Obligacji Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) **)

13,35%

lNG Subfundusz Spotek Dywidendowych USA (L)

12,03%

lNG Subfundusz Papierow Dtui:nych Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)

10,99%

lNG Subfundusz Spotek Dywidendowych Rynkow Wschodzqcych (L)

10,61%

lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

6,64%

lNG Subfundusz Depozytowy (L)

5,52%

lNG Subfundusz Sektora Energii (L)

-3,33%

lNG Subfundusz Perspektywa 2020

12,50%

lNG Subfundusz Perspektywa 2025

12,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2030

11,65%

lNG Subfundusz Perspektywa 2035

10,80%

lNG Subfundusz Perspektywa 2040

10,49%

lNG Subfundusz Perspektywa 2045

9,09%

lNG Perspektywa SFIO: ***)

*) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj . 19.11.2012 r.
**) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj . 23.01.2012 r.
***) zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 20.03.2012 r.

Prezes Zarzctdu
IN

TFI S.A.

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI 5./\.

~~~~~A;;._~
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

Robert Bohynik

