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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzi1ismy badanie zal£!czonego pol£!czonego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") lNG Parasol Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzib£! w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj£!cego:
wprowadzenie do pol£!czonego sprawozdania finansowego, pol£!czone zestawienie lokat
oraz pol£!czony bilans sporz£!dzone na dzien 31 grudnia 2013 roku, pol£!czony rachunek wyniku
z operacji, pol£!czone zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy (,zal£!czone
pol£!czone sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz£!dzenie zgodnie
z wymagaj£!cymi zastosowania zasadami (polityk£!) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi£!g
rachunkowych wchodz£!cych w sklad Funduszu subfunduszy: lNG Subfundusz Got6wkowy,
lNG Subfundusz Obligacji, lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90, lNG Subfundusz Stabi1nego
Wzrostu, lNG Subfundusz Zr6wnowazony, ING Subfundusz Akcji, lNG Subfundusz Srednich
i Malych Sp6lek, lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich, lNG Subfundusz
Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego, lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa
i Nieruchomosci, lNG Subfundusz Se1ektywny, lNG Subfundusz Chiny i Indie USD,
lNG Subfundusz Rosja EUR (,Subfundusze") odpowiada Zarz£!d lNG Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (zwanego da1ej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy
inwestycyjnych zarz£!dzaj£!cego Funduszem i reprezentuj£!cego Fundusz. Ponadto Zarz£!d
Towarzystwa oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S£! zobowi£!zani do zapewnienia,
aby zal£!czone pol£!czone sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz£!du Towarzystwa
skierowana do uczestnik6w Funduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Oz. U. 2013.330 z p6Zniejszymi
zmianami - ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym
zadaniem bylo zbadanie zal£!czonego pol£!czonego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie,
na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne
z wymagaj£!cymi zastosowania zasadami (polityk£!) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy maj£!tkow'! i finansow£!, jak tez
wynik z operacji Funduszu oraz czy ksittgi rachunkowe Subfunduszy stanowi£!ce podstawtt jego
sporz£!dzenia S£! prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zal£!czonego pol£!czonego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow£! Radtt Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln£! pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod£!
wyrywkow£! - dokumentacji, z kt6rej wynikaj£! kwoty i informacje zawarte w zal£!czonym
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pol:tczonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wmez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarz:td Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz:tcych
szacunk6w dokonanych przez Zarz:td Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal:tczonego
pol:tczonego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczaj:tcych podstaw do wyrazenia opinii o zal:tczonym pol:tczonym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calos6.
4. Naszym zdaniem zal:tczone pol:tczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj:ttkowej i finansowej badanego Funduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz:tdzone zostalo zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (polityk:t)
rachunkowosci, wynikaj:tcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi:tg rachunkowych Subfunduszy;
• jest zgodne z wplywaj:tcymi na forrny i tres6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj:tcymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. Zapoznalismy siy z Listem Towarzystwa i uznalismy, ze informacje pochodz:tce ze zbadanych
jednostkowych sprawozdan finansowych Subfunduszy, o kt6rych wydalismy opinie z dniem
7 kwietnia 2014 roku, Slf z nim zgodne. Informacje zawarte w Liscie Towarzystwa uwzg!ydniaj:t
postanowienia § 37, ustyp 1 Rozporz:tdzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia 2007 roku
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku,
nr 249, poz. 1859).
6.

Do zal:tczonego pol:tczonego sprawozdania finansowego dol:tczono oswiadczenia depozytariusza
dotycz:tce Subfunduszy i Funduszu oraz zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe
Subfunduszy.
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WPROW ADZENIE DO POL,o\CZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nazwa funduszu:

Typ funduszu:
Data utworzenia:

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(dawnicj lNG Parasol Spccjalistyczny Fundusz Inwcstycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
lNG Parasol FlO posiada osobowosc prawnq. Subfundusze istniejqce w ramach Funduszu nie posiadajq osobowosci prawnej.
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI/W/4033-9/6-1-2095/2006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu 1 marca 2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Jnwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFJO) zostal przeksztalcony w fundusz
inwestycyj ny otwarty dzialajqcy pod nazwq ING Parasol Fundusz Jnwestycyj ny Otwarty (lNG Parasol FlO).
Decyzjq z dnia 8 stycznia 1999 r. Komisja udzielila zgody na utworzeni e ING Funduszu Jnwestycyjnego Otwartego Got6wkowego
(decyzja nr DFN-409/9-5/99)
Decyzjq z dnia 8 stycznia 1999 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie lNG Funduszu lnwestycyjnego Otwartego Obligacji
(decyzja nr DFN-409/9-5/99)
Decyzjq z dnia 4 pai:dziernika 2000 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie lNG Funduszu lnwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu
(decyzja nr DFN-409/9-42/00).
Decyzjq z dnia 30 pai:dziernika 1997 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING Zr6wnowa2:onego Fund uszu Powierniczego
(decyzja nr KPW-4085-25/97).
Decyzjq z dnia 26 kwietnia 2004 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i In die USD
(decyzja nr DFI/W/4032-9/7-1/1660/04).
Decyzjq z dnia 26 kwietnia 2004 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR
(decyzja nr DFI/W/4032-9/6 -1/1659/04)
Decyzjq z dnia 8 styczn ia 1999 r. Komisja udzielila pozwolenia na przeksztalcenie ING Zr6wnowai:onego Funduszu Powierniczego
w lNG FlO Zr6wnowazony (decyzja nr DFN-409/9-5/99)
Decyzjq z dnia 30 pazdziernika 1997 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING Funduszu Powierniczego Akcji
(decyzja nr KPW-4085-25/97)
Decyzj<J z dnia 8 stycznia 1999 r. Komisja udzielila pozwolenia na przeksztalcenie ING Funduszu Powierniczego Akcji wING FlO Akcji
(decyzja nr DFN-409/9-5/99)
Decyzjq z dnia 28 sierpnia 200 I r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
EuroC!ick (decyzja nr DFNI-4050/9-91/01)
Decyzjq z dnia 27 wrzesnia 2005 r. Komisja udzielila zezwolenia na przeksztalcenie lNG SFJO EuroC!ick w lNG FlO Srednich i Malych Sp61ek
(decyzja nr DFI/W/4033-9/3-10-4238/05).
Decy~<j nr DFL/4032/22/20/09/1 0/VI/9- I 0-1/SP z dnia 25 stycznia 20 I 0 r. KNF udzielila zezwolenia na przeksztalcenie lNG FlO
Got6wkowego, lNG FlO Obligacji, ING FlO Stabilnego Wzrostu, ING FlO Zr6wnowa2:onego, lNG FlO Akcji i lNG FlO Srednich i Malych
Sp61ek w nowe subfund usze lNG Parasol FlO.
Decyzjq nr DFL/4032/62/20/1 0/VIIU/9- I 0-1/AP i DFL/4032/63/1 7/1 0/VI/U/9-10- 1/AP z dnia 23 wrzesnia 2010 r. KNF udzielila zezwolenia na
przeksztalcenie lNG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Jndie USD oraz ING Funduszu lnwestycyjnego Otwartego Rosja EUR w
nowe subfundusze ING Parasol FlO.

Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zostalutworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
13 czerwca 2006 r. pod numerem RFI 238
ING FlO Got6wkowy by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 6
ING FlO Obligacji by! wp isany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 7
lNG FlO Stabilnego Wzrostu by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 81
lNG FlO Zr6wnowa2:ony by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 19
lNG FlO Akcji byl wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 18
ING FlO Srednich i Malych Sp61ek by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 99
lNG FlO Chiny i lndie USD by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 163.
lNG FlO Rosja EUR byl wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 162
ING Parasol FlO sklada sit; z 13 Subfunduszy (nazwa/dopuszczalne nazwy):
Subfundusz utworzony w dniu 13 czerwca 2006 r.:
I. ING Subfundusz Se/ektywny I lNG Se/ektywny I lNG (PL) Selektywny
Subfundusz uruchomiony II grudn ia 2006 r.:
2. lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I lNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
Subfundusz uruchomiony 2 maja 2007 r.:
3. lNG Subjundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I lNG Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
Subfundusz uruchomiony 2 lipca 2008 r.:

4. lNG Subfondusz Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG Akcji Srodkowoeuropejskich I lNG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
Subfundusz uruchomiony 4 sierpn ia 2008 r.:
5. lNG Subfundus:: Ochrony Kapitalu 90 I lNG Ochrony Kapitalu 90 I lNG (PL) Ochrony Kapitalu 90
Subfundusze przeksztalcone w dniu 14 kwietnia 2010 r. z fund uszy inwestycyjnych otwartych:
6. lNG Subfundusz Got6wkowy I lNG Got6wkowy I lNG (P L) Got6wkowy
7. lNG Subfundusz Obligacji I lNG Ob/igacji I lNG (PL) Obligacji
8. ING Subfundus:: Stabilnego Wzrostu I lNG Stabi/nego Wzrostu I lNG (PL) Stabilnego Wzrostu
9. lNG Subfundus:: Zr6wnowa:Oony I lNG Zr6wnowa:Oony I lNG (PL) Zr6wnowatony
10. lNG Subfundusz Akcji I lNG Akcji I JNG (PL) Akcji
I I. ING Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek I JNG Srednich i Malych Sp6lek I ING (PL) Srednich i Malych Sp6lek
Subfu ndusze przeksztalcone w dniu I 0 grudnia 20 I 0 r. z funduszy inwestycyjnych otwartych:
I2. ING Subfundusz Chiny i Jndie USD I lNG Chiny i lndie USD I lNG (PL) Subjimdus::: Chiny i Jndie USD I lNG Chiny i lndie
I3. l NG Subjundusz Rosja EUR I lNG Rosja EUR I lNG (PL) Rosja EUR I JNG Rosja
Wszystkie Subfundusze zostaly utworzone na czas nieokrdlony. Fundusz, w drodze zmiany statutu, moze tworzy6 nowe Subfundusze.
lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

W dniu 15 kwietnia 2010 r. cz<;sc Subfunduszy zmienila nazwy:
:: JNG Subfundus:: Selektywny Plus na JNG Subfimdus:: Selektywny
:: JNG Subfimdus::: Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci Plus na ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
:: ING Subfundus:: Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus na JNG Subfundus:: Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
:: JNG Subfundus:: Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych Plus na ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych
:: ING Subfimdusz Mies:::any Ochrony Kapitalu 90 na JNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
W dniu 17 wrzesnia 2013 r.ING Subfundus::: Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych zmienil nazw<; na JNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich.

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Subfundusze realizuj<:) indywidualn<:) polityk<; inwestycyjn~ dzi<;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne. Celem
inwestycyjnym Subfunduszy jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusze nie gwarantuj<:) osi<:)gni<;cia celu inwestycyjnego.

Ce/ inwestycyjny ING Subfunduszu Got6wkowego
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie gl6wnie w kr6tkoterminowe instrumenty dluzne emitowane przede wszystkim przez Skarb
Pm1stwa.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<:) w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puj<:)cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. Subfundusz nie inwestuje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne.
2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty- co najmniej 70% wartosci aktyw6w netto.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, nie b<;d<:)ce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi Jub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa lub NBP- do 30% wartosci aktyw6w.
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
5. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni<;znego- do 30% wartosci aktyw6w.
6. jcdnostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<:)cych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
7. depozyty- do 30% wartosci aktyw6w.
8. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2-4 obowi<:)Zuje l<:)cznie limit wskazany w pkt 2.
9. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por<;czone przez Skarb Panstwa, z tym ze
obowi<:)Zany jest wtedy dokonywac Jokat w papiery wartosciowe Jub instrumenty rynku pieni<;znego co najmniej szesciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz d¥y do osi<:)gni<;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark WIBID 6M.

Cel inwestycyjny ING Subfunduszu Obligacji
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie aktyw6w Subfunduszu gl6wnie w sredniodlugoterminowe instrumenty dluzne
emitowane przede wszystkim przez Skarb Panstwa.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<:) w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puj<:)cymi zasadmni dywersyfikacji lokat:
I. Subfundusz nie inwestuje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne.
2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, w tym w szczeg61nosci papiery wartosciowe emitowane, pon;czone Jub gwarantowane przez
Skarb Panstwa Jub Narodowy Bank Polski (NBP)- co najmniej 70% wartosci aktyw6w netto
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, nie b<;d<:)ce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi Jub gwarantowanymi przez
Skarb Pm1stwa lub NBP- do 30% wartosci aktyw6w.
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
5. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni<;znego- do 30% wartosci aktyw6w.
6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj')cych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
funduszc zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
7. depozyty- do 30% wartosci aktyw6w.
8. dla Jokat, o kt6rych mowa w pkt 2-5 obowi<:)Zuje l<)cznie limit wskazany w pkt 2.
9. Subfundusz moze Jokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane Jub por<;czone przez Skarb Panstwa, z tym ze
obowi<:)Zany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe Jub instrumenty rynku pieni<;znego co najmniej szesciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz d¥y do osi')gni<;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark MLGOPL (Merrill Lynch GOPL Polish Governments).

Ce/ inwestycyjny ING Subfunduszu Ochrony Kapitalu 90
Fundusz d<)zy do utrzymania wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk<; uczestnictwa na poziomie nie nizszym niz 90% najwyzszej publikowanej w czasie
funkcjonowania Subfunduszu wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk<; uczestnictwa ("Poziom Minimalny"). W celu tym stosowane S<) techniki
inwestycyjne polegaj')ce na systematycznym dostosowywaniu alokacji aktyw6w w dluzne instrumenty finansowe i w akcje do wydarzen na rynku kapitalowym, w
celu utrzymywania optymalnej alokacji pozwalaj')cej na osi')gni<;cie celu inwestycyjnego przy r6wnoczesnej maksymalizacji dochod6w z inwestycji aktyw6w w
akcje, przy zachowaniu przyj<;tych zasad dywersyfikacji lokat. Poziom Minimalny wzrasta wraz ze wzrostem wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa
powyzej ostatnio opublikowanej najwyzszej wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk<; uczestnictwa.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<) w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puj')cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone Jub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 100% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, nie b<;d')ce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi Jub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa Jub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- 0% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj~cych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 61<)cznie- do 60% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowi<:)Zuje l')cznie limit wskazany w pkt 1.
11. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowi<:)Zuje i<)cznie limit wskazany w pkt 3.
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12. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub pon;czone przez Skarb Pm\stwa, z tym ze
obowiqzany jest wtedy dokonywac Jokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni~znego co najmniej szesciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz nie okreslil wzorca sl uzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie

si~ zmiennych rynkowych.

Cel inwestycyjny ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje, gl6wnie duzych sp61ek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach
wzrostu, i w instrumenty dluzne, gl6wnie emitowane, por~czone Jub gwarantowane przez Skarb Panstwa Jub NBP. Neutralny poziom alokacji aktyw6w w akcje
wynosi 30% a neutralny poziom alokacji aktyw6w w instrumenty dluzne wynosi 70%.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sq w papiery warto5ciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zam ienne- od I 0% do 50% wartosci aktyw6w netto.
2. zagraniczne akcje- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane,
Pm\stwa lub NBP- od 50 do 90% wartosci aktyw6w netto.

por~czone

lub gwarantowane przez Skarb

4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego nie b<;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, pon;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa lub NBP- do 30% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni~znego- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych m~qcych
fundusze zagraniczne- do 10% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 30% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 lqcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla Jokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.

siedzib~

w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez

12. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane Jub por~czone przez Skarb Pm\stwa, z tym ze
obowi<Jzany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni~znego co najmniej szesciu emisji a wartosc zadnej z tych emisji ni e
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dqi:y do osiqgni~cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 35% MLGOPL (Merrill Lynch GOPL Polish
Governments)+ 35% MLGFPL (Merrill Lynch GFPL Polish Governments)+ 30%WIG.
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nast~pujijcy: 30% WIG+ 70% MLGOPL.

Cel inwestycyjny ING Subfunduszu Zrownowaionego
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje i w instrumenty dluzne. Aktywa Subfunduszu inwestowane Sq zar6wno w akcje,
gl6wnie duzych sp61ek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak i w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego ,
gl6wnie emitowane, por~czone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP). Neutralny poziom alokacji aktyw6w w akcje wynosi
50% i neutralny poziom alokacji aktyw6w w instrumenty dluzne wynosi 50%.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 30% do 70% wartosci aktyw6w netto.
2. zagraniczne akcje- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane,
Pans twa lub NBP - od 30% do 70% wartosci aktyw6w.

por~czone

4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi,
Skarb Panstwa lub NBP - do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.

por~czonymi

lub gwarantowane przez Skarb
lub gwarantowanymi przez

7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych m~qcych siedzib~ w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 61qcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3 .
12. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por~czone przez Skarb Pm\stwa, 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 emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Aktywa Funduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).

pieni~znego

dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w

Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dqt:y do osiqgni~cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark 50%WIG + 25%MLGOPL (Merrill Lynch GOPL
Polish Governments)+ 25% MLGFPL (Merrill Lynch GFPL Polish Governments).
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nast~pujqcy: 50% WIG+ 50%MLGOPL.

Cel inwestycyjny ING Subfunduszu Akcji
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do I 00% aktyw6w Subfunduszu w akcje, gl6wnie duzych sp61ek o solidnych fundamentach
i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne - od 70% do 100% wartosci aktyw6w.
2. zagraniczne akcje- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, w tym w szczeg61nosci papiery wartosciowe em itowane,
Pa1\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i in strumenty rynku
Skarb Pm\stwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.

pieni~znego

nie

b~dqce
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papierami wartosciowymi emitowanymi,

por~czone

lub gwarantowane przez Skarb

por~czonymi

Jub gwarantowanymi przez

~

6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 lqcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje l<!cznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dqzy do osiqgnit;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark 100% WIG.
Do dnia 31.07.20 I3 r. benchmark Subfunduszu by! nastc;pujqcy: 95% WIG+ 5% WIBID 0/N.

Cel inwestycyjny lNG Subfunduszu Srednich i Malych Spolek
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje, gl6wnie srednich i malych sp61ek o solidnych fundamentach i
bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych gl6wnie na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW)
Za srednie i male sp61ki uwaza si.y sp61ki, kt6rych udzial w indeksie WIG nie przekracza 2%, w przypadku sp61ek notowanych na GPW, lub kt6rych kapitalizacja
rynkowajest nie wyzsza niz 5 mid euro, w przypadku sp61ek notowanych na innych rynkach regulowanych .
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w.
2. zagraniczne akcje - do 30% wartosci aktyw6w.
3 . dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, por.yczonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa lub NBP - do 20% wartosci aktyw6w .
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 lqcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dqi:yl do osiqgnit;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej ni:i: benchmark 60% mWJG40 + 40% sWIG80.
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nastt;pujqcy: 60% mWIG40 + 35% sWIG80 + 5% WIBID 0/N.

Cel inwestycyjny lNG Subfunduszu Akcji Srodkowoeuropejskich
(do dnia16.09.2013 r. dzia/al pod nazwq JNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Sektorow Wzrostowycl!)
Subfundusz jest subfunduszem regionalnym, tzn. lokuje swoje aktywa w instrumenty finansowe em itowane gl6wnie przez sp61ki zapewn iajqce ekspozycjt; na
Europe; Srodkowq (przez co rozumie sit; przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Slowacja, Wc;gry, Rumunia, Slowenia, Ukra ina, Rosja, Grecja,
Turcja, Litwa, Lotwa, Estonia), w szczeg61nosci sp6lki z siedzibq na terytoriach kraj6w Europy Srodkowej lub sp6lki prowadzqce znaczqcq czt;s6 ich dzialalnosci
gospodarczej na tych terytoriach lub posiadajqcych, w charakterze sp61ek dominujqcych, wit;kszq czt;s6 udzial6w w sp61kach z siedzibq na tych terytoriach, o ile sq
notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w panstwie czlonkowskim lub na rynku zorganizowanym w panstwie nalezqcym do
OECD innym niz Rzeczpospolita Polska i pm1stwo czlonkowskie, wskazanym w Statucie.
W dniu 16 czerwca 2013 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie dotyczqce nowej polityki inwestycyjnej lNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Sektor6w
Wzrostowych oraz o zmianie nazwy Subfunduszu. Do dnia 16 wrzdnia 2013 r., tj do dn ia wejscia w zycie zmian statutu, Fundusz realizowal eel inwestycyjny
Subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje, gl6wnie sp61ek z sektor6w wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynkach regulowanych w krajach
Europy Srodkowej. Za wzrostowe uznawano w szczeg61nosci nastc;pujqce sektory: sektor technologiczny, koncentrujqcy sit; na dzialalnosci wytw6rczej lub
uslugowej w obszarze nowych technologii i infonnatyki; sektor przemyslowy i materialowy, koncentrujqcy sit; na dzialalnosci przemyslowej, chemicznej,
materialowej lub wydobywczej; sektor d6br konsumpcyjnych, koncentrujqcy sit; na dzialalnosci wytw6rczej lub uslugowej w zakresie d6br luksusowych,
motoryzacji, wypoczynku i rozrywki oraz zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych; sektor medi6w, koncentrujqcy sit; na dzialalnosci w zakresie produkcji
radiowej , telewizyjnej i kinowej, emisji program6w telewizyjnych i radiowych, szeroko pojc;tej dzialalnosci wydawn iczej. Zasady dywersyfikacji lokat nie ulegly
zmianie.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne - od 70% do I 00% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- od 30% do 100% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, w tym w szczeg61nosci papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, nie bc;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, pon;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pm1stwa lub NBP -do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne - 0% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibc; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 lqcznie- do 100% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni.yznego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Subfundusz dqzy do osiqgnic;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 40% CECE Composite Index Total Return (CECENTRE) + 45% ISE
National I 00 Index (XU I 00) + 15% ATX Net Total Return (A TXNTR).
Do dma 01 08 2013 r Subfundusz me stosowal wzorca sluzqcego do oceny efektywnosc1 mwestyCJI w Jednostki uczestn1ctwa,
ZJmennych rynkowych
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Cel inwestycyjny ING Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Sektora Finansowego
Fundusz realizuje eel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje, gl6wnie sp61ek z sektora finansowego notowanych na GPW w Warszawie oraz na
rynkach regulowanych w krajach Europy Srodkowej. Fundusz przyjmuje, :i:.e sp61ka nale:i:.y do sektora finansowego, je:i:.eli jej gl6wna dzialalnose koncentruje sit; na
dzialalnosci bankowej, ubezpieczeniowej , maklerskiej, posrednictwa finansowego, bqdz zarzqdzania aktywami, w tym zarzqdzania funduszami inwestycyjnymi,
funduszami zagranicznymi i instytucjami wsp61nego inwestowania.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcj i, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obi igacje zamienne - od 70% do I 00% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- od 30% do 100% wartosci aktyw6w.
3. dlu:i:.ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;:i:.nego, w tym w szczeg61nosci papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub gwarantowane przez Skarb
Pai\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dlu:i:.ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;:i:.nego, nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, port;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pallstwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty - do 20% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 lqcznie - do I 00% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
11. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;:i:.nego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dq:i:.y do osiqgnit;cia w dlu:i:.szym okres ie stopy zwrotu wy:i:.szej ni:i:. benchmark: 35% CECE Banking Sector Index (CECEBNK) +
35% ISE Banks (XBANK) + 20% WIG Banki + 5% PZU(price index)+ 5% ISE Insurance (XSGRT).
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu byl nastt;pujqcy: 30% CECE Banking Sector Index (CECEBNK) + 25% ISE Banks (XBANK) + 15%
FTSE/ATHEX Banks Index (ASEDTR) + 20% WIG Banki + 5% PZU (price index)+ 5% WrBID 0/N.

Cel inwestycyjny ING Subfumluszu Srodkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomosci
Subfundusz jest subfunduszem sektorowym, tzn. lokuje swoje aktywa gl6wnie w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty nale:i:.qce do sektora
budownictwa i nieruchomosci (przede wszystkim w akcje, gl6wnie sp61ek swiadczqcych uslugi budowlane, produkujqcych materialy budowlane oraz
inwestujqcych w nieruchomosci lub zarzqdzajqcych nieruchomosciami notowanych na GPW oraz na rynkach regulowanych w krajach Europy Srodkowej).
Srodki Subfunduszu inwestowane Sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do 100% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne - od 30% do 100% wartosci aktyw6w.
3. dlu:i:.ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;:i:.nego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub gwarantowane przez Skarb
Pm\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) - do 30% wartosci aktyw6w.
4. dlu:i:.ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;:i:.nego, nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, port;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pallstwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. li sty zastawne - 0% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do 10% wartosci aktyw6w.
8. certyfikaty inwestycyjne - do 20% wartosci aktyw6w.
9. depozyty - do 20% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 lqcznie- do I 00% wartosci aktyw6w.
1 I. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 1.
12. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;:i:.nego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dq:i:.y do osiqgnit;cia w dlu:i:.szym okresie stopy zwrotu wy:i:.szej ni:i:. benchmark: 30% WIG Budownictwo + 30% CEE Real Estate
Index (CERX) + 30% !SE REIT (XGMYO) + 10% WIG Deweloperzy.
Do dnia 31.07.2013 r. Subfundusz nie stosowal wzorca slu:i:.qcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie sit;
zmiennych rynkowych.

Cel inwestycyjny ING Subfunduszu Selektywnego
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie od 67% do 100% aktyw6w Subfunduszu w akcje oraz od 0% do 33% aktyw6w w
instrumenty dlu:i:.ne emitowane gl6wnie przez Skarb Pal1stwa. Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomit;dzy akcje oraz instrumenty dluzne nie jest zale:i:.na od oceny
bieZqcej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrument6w dlu:i:.nych.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje sp61ek niedowartosciowanych, w przypadku kt6rych istnieje wysokie prawdopodobiellstwo wzrostu ich wartosci.
Czt;se aktyw6w, kt6ra nie jest ulokowana w akcjach, Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;Znego,
gl6wnie emitowane, port;czone lub gwarantowane przez Skarb Pallstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 67% do 100% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne - do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluZne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;Znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pallstwa lub NBP - od 0% do 33% wartosci aktyw6w.
4. dlu:i:.ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;Znego, nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, port;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pallstwa lub NBP -do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluZne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagran iczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
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10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 61qcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt l-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt l.
12. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Subfundusz dq:i:y do osiqgnit;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark 100% WIG.
Do dnia 01.08.2013 r. Subfundusz nie stosowal wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si~t
zmiennych rynkowych.

Cel inwestycyjny lNG Subfunduszu Chiny i lndie USD
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do l 00% aktyw6w w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego
inwestowania majqcych siedzibt; za granicq. Subfundusz jest funduszem typu "fundusz funduszy" (fund of funds), tzn. lokuje swoje aktywa w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje sit; Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Funduszu w dlugim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede
wszystkim w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibt; za granicq, kt6re emitujq tytuly uczestnictwa
denominowane w dolarach ameryka1\skich i kt6re lokujq swoje aktywa g16wnie w akcje oraz koncentrujq swoje inwestycje na rynku chil1skim lub indyjskim.
Fundusz przyjmuje, ze fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq, koncentrujq swoje inwestycje na rynku rosyjskim,
jezeli zgodnie z ich politykq inwestycyjnq bezposrednio lokujq co najmniej 66% swoich aktyw6w w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze
udzialowym i co najmniej 50% w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze udzialowym emitowanych przez sp61ki dopuszczone do obrotu na
rynkach zorganizowanych w Chi11skiej Republice Ludowej lub Republice Indii bqd:i. przez sp6lki majqce siedzibt; w Chi11skiej Republice Ludowej lub Republice
lndii bqd:i. przez sp61ki majqce siedzibt; w innych pa11stwach i prowadzqce dzialalnosc gl6wnie na terenie w Chil1skiej Republiki Ludowej lub Republiki Indii.
Srodki Funduszu inwestowane Sq zgodnie z nastypujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibt; za granicq, o kt6rych mowa w § 4 ust.l statutu
- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego denominowane w dolarach amerykal1skich, emitowane, port;czone lub gwarantowane przez rzqdy
pm\stw nalezqcych do OECD lub mit;dzynarodowe instytucje finansowe , kt6rych czlonkiem jest RP lub co najmniej jedno z pa1\stw nalezqcych do OECD- do 30%
wartosci aktyw6w,
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;:znego inne niz wskazane w pkt. 2 - do 20% wartosci aktyw6w,
4. listy zastawne- do 20% aktyw6w,
5. depozyty denominowane w dolarach amerykm\skich- do 20% wartosci aktyw6w.
Aktywa Subfunduszu denominowane w dolarach amerykm\skich stanowiq do 100% wartosci aktyw6w.
Subfundusz dq:i:y do osiqgnit;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 50% MSCI Golden Dragon USD Index+ 50% MSCI India USD Index.

Cel inwestycyjny lNG Subfunduszu Rosja EUR
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do I 00% aktyw6w w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego
inwestowania majqcych siedzibt; za granicq. Subfundusz jest funduszem typu "fundusz funduszy" (fund of funds), tzn. lokuje swoje aktywa w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje sit; Subfundusz, jest wzrost wartosci jego aktyw6w w dlugim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz inwestuje przede
wszystkim w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibt; za granicq, kt6re emitujq tytuly uczestnictwa
denominowane w euro i kt6re lokujq swoje aktywa gl6wnie w akcje oraz koncentrujq swoje inwestycje na rynku rosyjskim.
Subundusz przyjmuje, ze fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq, koncentrujq swoje inwestycje na rynku
rosyjskim, jezeli zgodnie z ich polityk<j inwestycyjnq bezposrednio lokujq co najmniej 66% swoich aktyw6w w akcjach lub innych instrumentach finansowych o
charakterze udzialowym i co najmniej 50% w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze udzialowym emitowanych przez sp61ki dopuszczone do
obrotu na rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej b<jd:i. przez sp6lki majqce siedzibt; w Federacji Rosyjskiej bqd:i. przez sp61ki majqce siedzibt; w innych
pm\stwach i prowadzqce dzialalnosc gl6wnie na terenie Federacji Rosyjskiej.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
l. tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibt; za granicq, o kt6rych mowa w § 4 ust.l statutu- od 70% do
l 00% wartosci aktyw6w,
2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienio;:znego denominowane w euro, emitowane, port;czone lub gwarantowane przez rz<jdy pa11stw nalezqcych
do OECD lub mit;dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych czlonkiemjest RP lub co najmniej jedno z pa11stw nalezqcych do OECD- do 30% wartosci aktyw6w,
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego inne niz wskazane w pkt. 2 - do 20% wartosci aktyw6w,
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w,
5. depozyty denominowane w euro - do 20% wartosci aktyw6w,
Aktywa Funduszu denominowane w euro stanowiq do 100% wartosci aktyw6w.
Subf1mdusz d<jzy do osiqgniycia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 70% MSCI Russia+ 30% MSCI EM Eastern Europe ex Russia.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lkq akcyjnq prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
lNG 1M (Polska) S.A. jest sp61kq akcyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umowt; o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp6lek oglosily zamiar polqczenia w drodze przejt;cia przez sp6lkt; lNG TFI S.A. sp61ki lNG 1M (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt I Kodeksu sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majqtku sp61ki lNG 1M (Polska) S.A. na sp6lkt; lNG TFI S.A. Polqczenie
nastqpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmujqcej poprzez emisjt; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujqca wyda akcjonariuszowi

i~l~iz~:~~~:~:~;;~:n~:~a:;r~~i:ki~~t:::e~~~~r=o:;;;~~:a\~~;~;~:~;porzqdzony zgodni e z art. 49 9 § 1 wraz z zalqcznikami wskazanyma
i~
w art. 499 § 2
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W dniu 16.10.2013 r. Zarzqdy obu Sp6lek dzialajqc na podstawie Art. 505. § I ust. 3 I K.s.h udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu polqczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Polqczone sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013
Dniem bilansowym jest 31.12.2013 r.
Polqczone sprawozdanie finansowe sporzqdza sit; sumujqc poszczeg6lne pozycje sprawozdan finansowych poszczeg6lnych Subfunduszy.

Zalo:i:enie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz
Polqczone sprawozdanie finansowe Funduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz w dajqcej sit; przewidzie6 przyszlosci,
tzn. w ciqgu co najmniej 12 miesit;cy od dnia 31.12.2013 r. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu.
W dniu4 kwietnia 2014 r. Towarzystwo zamie5cilo ogloszenie o zamiarze polqczenia wydzie1onych w ramach lNG Parasol FlO:
I. lNG Subfunduszu Rosja EUR (subfundusz przejmowany) z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich (subfundusz przejmujqcy),
2. lNG Subfunduszu Chiny i lndie USD (subfundusz przejmowany) z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich (subfundusz przejmujqcy).
Podstawt; polqczenia stanowiq zezwo1enia KNF udzielone decyzjami:- z dnia 31 grudnia 2013 roku (nr DFVV4032/64/12/13/AG), na polqczenie lNG Subfunduszu
Rosja EUR z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich oraz- z dnia 17 marca 2014 roku (nr DFVV4032/66/15/13/AG), na polqczenie lNG Subfunduszu
Chiny i Indie USD z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich.
W dniu 13 czerwca 2014 r. nastqpi polqczenie lNG Subfunduszu Rosja EUR z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich. W dniu 27 czerwca 2014 r.
nastqpi polqczenie lNG Subfunduszu Chiny i Indie USD z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich. Towarzystwo przydzieli kai:demu uczestnikowi ww.
subfunduszy przejmowanych jednostki uczestnictwa lNG Subfunduszu Akcji Srodkowoeuropejskich (subfunduszu przejmujqcego) w liczbie wynikajqcej z
podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w netto subfunduszu
przejmowanego przypad<(jqcego na jednostkt; uczestnictwa w dniu poprzedzajqcym dzien polqczenia przez wartos6 aktyw6w netto subfunduszu przejmujqcego
przypadajqcego najednostkt; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu poprzedzajqcym dzien polqczenia.
W dniu 13 stycznia 2012 r. nastqpilo polqczenie lNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp6lek (subfundusz przejmowany) z lNG
Subfunduszem Srodkowoeuropejskim Sektor6w Wzrostowych (subfundusz przejmujqcy) na podstawie zgody KNF z dnia 28 listopada 20 II r. (nr
DFLNV4032/74/6/IIIU/9-I 0/KM).
W dniu 13 stycznia 2012 r. Towarzystwo przydzielilo kai:demu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa lNG Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych (subfunduszu przejmujqcego) w liczbie wynikajqcej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa
subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w netto subfunduszu przejmowanego przypadajqcego na jednostkt; uczestnictwa
w dniu 12 stycznia 2012 r. przez wartos6 aktyw6w netto subfunduszu przejmujqcego przypadajqcego na jednostkt; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 12
stycznia 2012 r.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie pol:tczonego sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6:i:nicujl}cych
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A sq zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem wszystkich
dystrybutor6w.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia.

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej . Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu lnwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F:
- 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 F okres1a umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii 1:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrze:i:eniem, :i:e jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okrdla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrze:i:eniem, :i:e umowa IKE lub IKZE mogq przewidywac wy:i:szq minimaln'l wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka:i:dego nastt;pnego nabycia kategorii Kjednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i

Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wyl'lcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej . Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrze:i:eniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszq minimaln'l wysokos6 wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzsz'ljednak ni:i: 3.000 zl.

Charakterystykajednostek uczestniclwa kategorii S:
- zbywane wyl'lcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okrdla umowa dodatkowa.

lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty
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- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastt;pnego nabycia, z zastrzezeniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywac wyzsz~ minimaln~ wysokosc wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz~ jednak
niz 450 zl oraz !50 zl w przypadku kazdego kolejnego nabycia.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wyl~cznie 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 okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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1. POLJ\CZONE ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys. zlotych)
31.12.2012

31.12.2013

Skladniki lokat
Akcj e

wartosc wg ccny
nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial w
aktywach

wartosc wg ccny
nabycia

wartosc na
dziel1 bilansowy

% udzial w
aktywach

1931 054

2 409 085

47,89

I 779 857

2 192 570

44,35

1 639

1 673

0,03

0

140

0,00

0

452

0,01

2 148 071

2214681

44,02

2195564

2341687

47,37

4

2

0,00

6

6

0,00

70 876

80 874

1,61

84 526

97 030

1,96

151 000

151 194

3,01

34 000

34 375

0,70

4 302 644

4 857 649

96,56

4 093 953

4 666120

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery watiosciowe
lnstrumenty pochodne
odpowiedzialnosciq
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibe; za granic<j
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
!nne
RAZEM

94,39

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

D"'"" DTrt=oorn

K,i,.ow · d

1zabela Kalinowska

Zestawienie Ia kat naleiy analizowac z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq zawartymi w sprawo=daniachfinansowych poszczeg6/nych
Subfundusc:y, kt6re =ostaly dolqc=one do niniejs=ego polqc=onego sprawozdaniafinansowego

ING Parasol Fundusz InwestycyJny Otwarty
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2. POLJ\CZONY BILANS
sporz!jdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych)

I.

Aktywa
Srodki picnit;zne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowi'lzaniu sit; drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlu:':ne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluine papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa

I.
2.
3.
4.

II.

Ill.
IV.

V.

Zobowi'lzania
I. Zobowi'lzania wlasne subfunduszy
2. Zobowi'lzania proporcjonalne funduszu
Aktywa netto (1- II)
Kapital funduszu
I. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)
Dochody zatrzymane
I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto, w tym:
- zakumu!owane, niero::dysponowane przychody:: lokat netto dotyczqce
lNG Subfundus::u Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp6lek
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
- zakumu/owany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia /okat dotyczqcy
ING Subfundus::u Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp6lek

VI.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia, w tym:
- w tym, wzrost (spadek) wartosci !okat w odniesieniu do ceny nabycia dotyczqcy
lNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp6lek

VII.

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

31.12.2013

31.12.2012

5 030 661
153 449
19 563
0
4 601 407
2 182 912
256 242
31 769
0
0

4 943 843
118 910
158 813
0
4 340 181
2 138 209
325 939
203 478
0
0

36 171
0
0

178 782
0
0

4 994 490

4 765 061

4 965 328
54 100 178
-49 134 850

4 936 482
50 122 997
-45 186 515

-499 883
311 125

-711134
245 540
2 561

0

-811 008

-956 674

0

25 564

529 045

539 713

0

3 832

4 994 490

4 765 061

Warszawa, 7 kwictnia 2014 r.

- ING Subfimdusz Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Sp6lek (prze)fty przez ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych
w dniu 13.01.2012 r.)

Bilans na/e:Zy analizowac z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq ::awartymi w sprawozdaniach finansowych poszczeg6/nych Subfunduszy, kt6re
::ostaly dolqczone do niniejszego polqczonego sprawo::daniafinansowego

!NG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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3.

POL;\CZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych)

I.

Przychody z lokat

01.01.2012
31.12.2012

180 610

193 814

!.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

81 367

82 991

2.

Przychody odsetkowe

98 462

110 626

3.

Przychody zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale

781

197

115 025

105 822

110 741

102 079

17

185

II.

Koszty funduszu

!.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia d1a podmiot6w prowadz<fcych dystrybucjt;

3.

Oplaty d1a depozytariusza

4.

Oplaty zwiqzane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwo1enia oraz rejestracyjne

6.

Oplaty za uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Oplaty za uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami t\.mduszu

8.

Oplaty za uslugi prawne

9.

Oplaty za uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

ll.

Koszty zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne sal do r6znic kursowych

2 599

2 387

13.

Pozostale

I 668

1 171

0
115 025
65 585
134 998

0
105 822
87 992
571 874

145 666

-242 030

III.
IV.

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

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

!.
2.

VII.

01.01.2013
31.12.2013

Zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytuiu r6inic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 1okat, w tym:
z tytuiu r6Z:nic kursowych
Wynik z operacji

-10 716

5 993

-10 668

813 904

-10126

-27 192

200 583

659 866

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor De

Izabela Kalinowska

Rachunek wyniku z operacji naleC:y anali:::owac::; notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq zawartymi w sprawozdaniachfinansowych
poszczeg6lnych Subfunduszy, kt6re zostaiy dolqc:::one do niniejs:::ego poiqczonego sprawo:::daniafinansowego

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
II

4. POLJ\CZONE ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO
(w tys.zlotych)

I. Zmiana Wartosci Ak(Yw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym:
a) przychody z lokat netto,

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

4 765 061

4 313 227

200 583

659 866

65 585

87 992

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

145 666

-242 030

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

-10 668

813 904

0

31 957

2*) Zyski zatrzymane dotyczllce subfunduszy przejt;tych, w tym:
a) zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto,

2 561

b) zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

25 564

c) wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

3 832

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

200 583

659 866

4. Dystrybncja dochodow (przychodow) subfunduszy (razem)

0

0

a) z przychod6w z lokat nctto,

0

0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

c) z przychod6w ze zbycia lokat

0

0

28 846

-239 989

3 977 181

2 564 839

- w tym ::miana kapitalu wplaconego wynikajqca:: polqczenia subfundus::y

0

-272 646

- w tym ::miana kapitalu wplaconego wynikajqca:: polqc::enia subfundus::y (wartosc jednostek
uc::estnictwa pr::yd::ielonych w zwiqzku z polqczeniem)

0

14 291

3 948 335

2 804 828

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

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

- w tym zmiana kapitalu wyplaconego wynikajqca:: polqczenia subfundus::y

0

-226 3ll

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

229 429
4 994 490

451 834
4 765 061

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

4 843 377

4 423 019

6. Lllczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

De1

h

a ela Kahnowska

*) Dane dotyczq JNG Subfundus::u Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp6lek (2012 rok)

Zmiany w aktywach nale:':y analizowac:: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq zawartymi w sprawo::daniachfinansowych poszczeg6/nych
Subfundus::y, kt6re ::ostaly dolqczone do niniejszego polqczonego sprawozdaniafinansowego

lNG Parasol Fundusz lnwcstycyjny Otwarty
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l NG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pol~czone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Zarz<jd ING Towarzystwa Funduszy
lnwestycyjnych S.A. przedstawia pol<jczone sprawozdanie finansowe ING Parasol a Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na kt6re sklada si ~ :
I) wprowadzenie do pol<jczonego sprawozdania finansowego ;
2) pol<jczone zestawien ie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 4.857 .649 tys. zlotych;
3) polqczony bilans sporz<jdzony na dzien 31 grudn ia 2013 r., kt6ry wykazuj e aktywa netto i kap italy na sum ~ 4.994.490 tys . zlotych;
4) polqczony rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj<jcy zysk z operacji w kwocie 200 .583 tys. zlotych;
5) polqczone zestawien ie zm ian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujqce zwi~kszenie stanu wartosci aktyw6w netto o
kwot~ 229.429 tys. zlotych;
Do polqczonego sprawozdania finansowego dolqczono jednostkowe sprawozdan ia finansowe subfunduszy:
- lNG Subfunduszu Got6wkowego
- fNG Subfunduszu Obligacji
- lN G Subfunduszu Ochrony Kapitalu 90
- fNG Subfunduszu Stabilnego Wzrostu
- fNG Subfunduszu Zr6wnowazonego
- lNG Subfunduszu Akcji
- fNG Subfunduszu Srednich i Malych Sp6lek
- fNG Subfunduszu Akcji Srodkowoeuropejskich
- fNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Sektora Finansowego
- fNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomosci
- fNG Subfunduszu Selektywnego
- fNG Subfunduszu Chiny i Jndie USD
- lNG Subfunduszu Rosja EUR

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Gerardus Dashorst
Czlonek Zar::.qdu

e.~~
Robert Bohynik
Czlonek Zar::.qdu

J.~

Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Funduszy

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG .AaJ
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajct-c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzct-dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Slct-ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Parasol Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem) oswiadcza, ze dane dotyczct-ce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych i
rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w
polct-czonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 r., sporzct-dzonego 7 kwietnia 2014 r., S£! zgodne ze stanem faktycznym.

Lt\~ I~ I'L'A U Ykll

,";.\

I l~pana mentu

~~.acj i Rynk611 Fin:msowych
i Kli~nJ Strategicznych

Departamentu Operacj' {ynkow Finansowycl·
1
i Klient6w ategicznych

S!~w'lmJ-rrnr~ ,o

'
lNG BANK SL.A,SKI Sp61ka Akcyjna
Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

NIP 634-013 -54-75

Kapital zakladowy - 130100 000,00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zl

Sqd Rejonowy w Katowicach

ING JM)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,
Rok 2013 by/ korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie (USA) zanotowa/ wzrost
o ok. 30% (S&P500) . W najwi~kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gie/dowy DAX wzr6s/ o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie g/6wny wskainik gie/dowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp6/ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp6/ki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ie inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%) . Z kraj6w naszego regionu s/abo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%).
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6/ek, zblizone SiJ do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mog/oby to oznaczac, ie inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok by/ podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp6/ek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6/ki (oko/o 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly duze sp6/ki (WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%). Straty przyni6s/ natomiast sektor materialowy (-32.%) oraz zywnosciowy (-11%) .
Dla rynku dlugu rok 2013 by/ zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by/ pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej oko/o dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowy~h, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci by/y rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zosta/a uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku .
W minionym roku Towarzystwo kontynuowa/o proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~ksz<J dywersyfikacj~ lokat i daje szersze mozliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy op/at~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez zewn~trznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniez w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy po/qczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przej~ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) .
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac nasz<J
Bardzo cieszymy

si~

ofert~

produktowq, tak by jak najlepiej spe/niac Par\stwa oczekiwania.

z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie

dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost zainteresowania

podzi~kowac

naszym

naszymi produktami

emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje si~, ie w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosci<J
dostrzeganq przez coraz szersze kr~gi Polak6w.
Zyczymy Par\stwu, aby ca/y rok 2014 by/ udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq

stron~

www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

u\. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m .st. Warszawy

www.ingtfi.pl

-

l

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (w yniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii

A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowai:ony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39 %
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0 ,39%
-3,68 %
-3 ,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moi:liwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

47,0 1%
23 ,01%
21,97 %
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3 ,00 %
-4,05%
-5,29%
-10 ,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

Prez s Zarz<jdu
IN

TFI S.A.

2,69 %
3,16%
3,09%
3,58 %
3,48 %
3,74%

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

tf?'~~~
Dariusz Korona

~
Gerardus Dashorst

~~3;v
Robert Bohynik
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ING SUBFUNDUSZ GOTOWKOWY
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINIJ\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Rondo 01\IZ 1

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Got6wkowego (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach lNG Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (,Fundusz") z siedzibq w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmujqcego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniajqce i informacjy dodatkowq (,zalqczone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzqdzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (polityk'!) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzqdzajqcego Funduszem i reprezentujqcego Fundusz. Ponadto Zarzqd Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa Sq zobowiqzani do zapewnienia, aby zalqczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6zniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkowq i finansowq, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksittgi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia sq prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Radtt Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodq
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocentt poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych

Audyt Po!ska so61ka z
\fi/arszawy w

odpmviedzialnoSciq sp. k.. (dawniej Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
V,l,;dziai GospoUarczv Krajowego Rejestru Sqdovlec)o, 1\RS: 0000481039, NIP 526-020-79-76

szacunk6w dokonanych przez Zarz[!d Towarzystwa, jak i og61nej prezentacji zal(!czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczaj(!cych podstaw do wyrazenia opinii o zal[!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zal(!czone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzete1nie i jasno wszystkie informacje istotne d1a oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj(!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz[!dzone zostalo zgodnie z wymagaj[!cymi zastosowania zasadami (po1ityk(!)
rachunkowosci, wynikaj[!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi[!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj[!cymi na formy i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regu1uj[!cymi przygotowywanie 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 rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wyda1ismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w imieniu
Ernst & Young Audyt Po1ska sp6lka
z ograniczon(! odpowiedzia1nosci[! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

Ernst & Young Audyt Polska
sp6fka z ograniczonq odpowiedzialnosci'!
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

K1uczowy Biegly Rewident

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ GOTOWKOWY

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU GOTOWKOWEGO
lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specialistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz maze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: lNG Parasol FlO
Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwatty z wydzielonymi subfunduszami
lNG Parasol FlO posiada osobowos6 prawn~. lNG Subfundusz Got6wkowy utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
fundusz z r6:1:nymi kategoriami jednostek uczestnictwa
Konstrukcja funduszu:
31.05.2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI/W/4033-9/6-1-2095/2006
Data utworzenia:
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu 1.03.2009 r. lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (lNG Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fund usz inwestycyjny otwarty dzialaj~cy pod nazw~ lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (lNG Parasol FlO).
lNG Subfundusz Got6wkowy powstal z przeksztalcenia w dniu 14.04.2010 r., na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i art.240 ust.2
pkt.3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, lNG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Got6wkowego (lNG FlO Got6wkowy) w
nowy subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr DFU4032/22/20/09/IOIVI/9-10-1/SP z dnia 25.01.2010 r.)
Decyzj~ z dnia 8.01.1999 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie lNG Funduszu Inwestycyjnego Otwmtego Got6wkowego
(decyzja m DFN-409/9-5/99)
Okres na jaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13.06.2006 r. pod numerem RFi 238
Wpis do rejestru funduszy:
lNG FlO Got6wkowy by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 6
lNG Subfundusz Got6wkowy jestjednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/dopuszczalne nazwy):
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
II.
12.
13.

lNG Subfundusz Gotowkowy I ING Got6wkowy I ING (PL) Got6wkowy
lNG Subfundusz Obligacji I lNG Obligacji I ING (PL) Obligacji
ING Subfundusz Ochrony Kapita/u 90 I ING Ochrony Kapitalu 90 I ING (PL) Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu I ING Stabilnego Wzrostu I ING (PL) Stabilnego Wzrostu
ING Subfundusz Zr6wnowaiony I lNG Zr6wnowaiony I ING (PL) Zr6wnowaiony
ING Subfundusz Akcji I ING Akcji I lNG (PL) Akcji
ING Subfundusz Srednich i Ma/ych Sp6/ek I ING Srednich i Ma/ych Sp6/ek I ING (PL) Srednich i Ma/ych Sp6/ek
ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I ING Akcji Srodkowoeuropejskich I ING (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I lNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
ING Subfundusz Selektywny I lNG Selektywny I lNG (PL) Selektywny
lNG Subfundusz Chiny i In die USD I ING Chiny i lndie USD I ING (PL) Clliny i Indie USD I ING Chiny i Indie
ING Subfimdusz Rosja EUR I ING Rosja EUR I ING (PL) Rosja EUR I ING Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze

realizuj~ indywidualn~

polityk<;

inwestycyjn~

dzi<;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6ine cele inwestycyjne.

Celem inwestycyjnym Subfunduszujest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosc i lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi~gni<;cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie gl6wnie w kr6tkotenninowe instrumenty dluine emitowane przede wszystkim przez Skarb
Panstwa.
Srodki Subfunduszu inwestowane s~ w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puj~cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. Subfundusz nie inwestuje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, wananty subskrypcyj ne, kwity depozytowe, obligacje zamienne.
2. dlu:l:ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub ·
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty- co najmn iej 70% wartosci aktyw6w netto.
3. dluzne papie1y wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, nie b<;d~ce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pat\stwa lub NBP- do 30% wartosci aktyw6w.
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
5. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni<;znego- do 30% wartosci aktyw6w.
6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
7. depozyty- do 30% wartosci aktyw6w.
8. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2-4 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 2.
9. Subfundusz mo:i:e lokowa6 powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por<;czone przez Skarb Pallstwa, z tym ze
obowiqzany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty 1ynku pieni<;:l:nego co najmniej szesciu emisji a wartos6 zadnej z tych emisji nie
mo:l:e przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz dlj:i:y do osiqgni<;cia w dlu:l:szym okresie stopy zwrotu wyzszej ni:l: benchmark WIBID 6M.

Organ Funduszu
Fim1a:
Siedziba:
Adres:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla n1.St. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 l r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61kq akcyjnq prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M (Polska) S.A.).
p-,
lNG 1M (Polska) S.A. jest sp61kq akcyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.. Fundusz, re]eowany
przez lNG TFJ S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umow<; o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
lNG Subfu11dusz Got6wkowy

W dniu 27.09.2013 r. Zarz<fdy Sp6lek oglosily zamiar pol<fczenia w drodze przejt;cia przez sp6lkt; ING TFI S.A. sp6lki ING IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt I Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maj<ttku sp61ki ING IM (Polska) S.A. na sp6lkt; ING TFI S.A. Pol<fczenie
nast<fpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj<fcej poprzez emisjt; nowych akcji, kt6re sp6lka przejmuj<fca wyda akcjonariuszowi
sp6!ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan pol<tczenia sporz<tdzony zgodnie z a1t. 499 § 1 wraz z zal<fcznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostt;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz<fdy obu Sp6!ek dzia!aj<fc na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol<fczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. -31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz<tdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w daj<fcej sit; przewidziec
przyszlosci, tzn. w ci<fgu co najmniej 12 miesit;cy od 31.12.2013 r. Nie istniej<f okolicznosci wskazuj<fce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon<f odpowiedzialnosci<t sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicuj:tcych
Charakterystyka j ednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<f 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 kai:dego nastt;pnego nabycia.
- w zwi<fZku z nabywaniem, konwersj<f oraz zamian<fjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn<f w wysokosci nie wyzszej niz 0% 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- nie wit;cej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka j ednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wyl<fcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora 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<fZku z nabywaniem, konwersj<f oraz zamian<f jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- op!att; dystrybucyjn<f w wysokosci nie wyzszej niz 0% 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- nie wit;cej niz 0,75% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F:
- zbywane wyl<fcznie 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 F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<fZku z nabywaniem, konwersj<f oraz zamian<fjednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<f w wysokosci nie wyzszej niz 0% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wyl<fcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystiybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pie1wszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywac wyzsz<t minimaln<t wysokosc wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wyzsz<fjednak niz 3.000 zl.
- w zwi<fZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<f oraz zamian<fjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<f w wysokosci nie wyzszej niz 0% wp!aty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow<f w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<fcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsZ<f minimaln<t wysokosc wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz<t
jednak niz 450 zl oraz 150 zl w przypadku kai:dego kolejnego nabycia.
- w zwi<fZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<f oraz zamian<fjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<f w wysokosci nie wyzszej niz 0% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran<f
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow<f w wysokosci nie wyzszej niz 0% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
ING Subfundusz Got6wkowy
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Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyhjcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna iljczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzljdzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
- w zwiljZku z nabywaniem, konwersjlj, odkupieniem oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej ni:l: I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej ni:l: I 00 zl. Oplata ta maze by6 pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pietwsze zbycie jednostki w dniu 21.11.2012 r.):
- zbywane wy!ljcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okrdla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE moglj przewidywa6 wyzszlj minimalnlj wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka:l:dego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l!jczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzljdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwiljZku z nabywaniem, konwersjlj, odkupieniem oraz zamianlj jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;:
- oplatt;: za konwersjt;: I zamiant;: w wysokosci nie wy:l:szej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt;: umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 zl. Oplata ta moze by6 pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie maze by6 pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zan1iany.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;:cej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbyciejednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywane wyiljcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii T
okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjlj oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt;: dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 0% wplaty dokonanej przez nabywct;:
- oplatt; za konwersjt; I zamiant;: w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI nie wit;cej ni:l: 0,65% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys. zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat

31.12.2012

wartosc wg warto§c na dzien % udzialw
ceny nabycia
bilansowy
aktywach

warto§c wg warto§c na dzien % udzialw
ceny nabycia
bilansowy
aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

686 294

694 362

85,39

594 644

609 885

89,90

96 000

96 190

11,83

34 000

34 375

5,07

782 294

790 552

97,22

628 644

644 260

94,97

Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania maj~ce
siedziby za granic~
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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cz~sc

sprawozdaniafinansowego

2) Tabele uzupelniaj:tce (w tys. zlotych)
DLUZNE PAPIERY WARTOSCIOWE
Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Emitent

Tennin wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartosc
nominaina

- 0 terminie wykupu ponii;ej 1 roku:
l.
2.
3.
4.
5.

Obligacje
OK0114
PS0414
OK0714
BOSPW041014
IPS1014

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

- 0 terminie wykupu powyi;ej 1 roku:
Obligacje
Inny aktywny rynek
WZ0115
lnny aktywny rynek
PS0415
Aktywny rynek- rynek regulowany
OK07l5
lnny aktywny rynek
DS1015
lnny aktywny rynek
OK0116
Inny aktywny rynek
PS0416
lnny aktywny rynek
lZ0816
Nienotowane na rynku aktywnym
BGK1016
Inny aktywny rynek
PS1016
lnny aktywny rynek
WZ0117
lnny aktywny rynek
PS0417
Nienotowane na rynku aktywnym
SCB1017
DS1017
lnny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
WZOll8
Aktywny rynek- rynek regulowany
PGE0618
lnny aktywny rynek
WZ0119
Nienotowane na rynku aktywnym
MKRAKOW250619
Inny aktywny rynek
WZ0121
Inny aktywny rynek
WZ0124

Aktywny rynek- rynek regulowany
lnny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany

GPW Warszawa
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
GPW Warszawa
GPW Warszawa

Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
GPW Warszawa
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
nie dotyczy
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
nie dotyczy
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
GPW Warszawa
Treasury BondSpot
nie dotyczy
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot

Skarb Pailstwa
Skarb Panstwa
Skarb Pailstwa
BOS S.A.
BGKS.A.

Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska

Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
BGKS.A.
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Panstwa
Santander Consumer Bank SA
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
PGE S.A.
Skarb Pailstwa
Miasto Krakow
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa

Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska

2014-01-25
2014-04-25
2014-07-25
2014-10-04
2014-10-24

2015-01-25
2015-04-25
2015-07-25
2015-10-24
2016-01-25
2016-04-25
2016-08-24
2016-10-05
2016-10-25
2017-01-25
2017-04-25
2017-10-04
2017-10-25
2018-01-25
2018-06-27
2019-01-25
2019-06-25
2021-01-25
2024-01-25

zerokuponowe
stale 5,75%
zerokuponowe
zmienne 4,41%
stale 5,75%

zmienne 2,71%
stale 5,5%
zerokuponowe
stale 6,25%
zerokuponowe
stale 5%
stale 3%
zmienne 3,71%
stale 4,75%
zmienne 2,71%
stale 4,75%
zmienne4,41%
stale 5,25%
zmienne 2,71%
zmienne 3,42%
zmienne 2,71%
zmienne 5,22%
zmienne 2,71%
zmienne 2,71%

1 000
1 000
1 000
1000
1 000

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 284
1 000
1 000
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Razem papiery dlui;ne notowane na aktywnym rynku
Razem papiery dluzne notowane na innym aktywnym rynku
Razem papiery dluzne nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM DLUZNE

Wartos6 wg Wartos6 na
Udzial w
Liczba ceny nabycia 31.12.2013 aktywach %

140 510
140 510
28 810
59 700
39 500
3 700
8 800

140 848
140 848
27 894
61744
38 318
3 699
9 193

143 348
143 348
28 773
62 684
38 983
3 776
9 132

17,63
17,63
3,54
7,71
4,79
0,47
1,12

530 783
530 783
57 086
39 960
52 580
31 950
33 410
25 585
14 110
3 800
7 700
65 475
7 840
57
15 000
62 285

545 446
545 446
57 111
42 192
49 236
34 348
31 164
27 187
19 163
3 800
8 029
65 367
8 420
5 700
16 047
61 885
3300
38 067
5 207
44454
24 769

551014
551 014
57 783
42 892
50 582
34242
31 422
27 551
19 222
3 833
8 092
66 085
8 442
5 760
16 112
62 641
3 326
38 281
5 212
44 869
24 667

67,76
67,76
7,11
5,27
6,22
4,21
3,86
3,39
2,36
0,47
1,00
8,13
1,04
0,71
1,98
7,70
0,41
4,71
0,64
5,52
3,03

93 322
578 265
14 707
686 294

95 589
583 968

11,76
71,81
1,82
85,39

33
38 250
5 208
45 299
25 155

93 923
568 305
9065
671293

*) obligacje MKRAKOW250619 zostanq wykupione przez emitenta w 5 cz?iciach po 20% /qcznej wartosci nominalnej serii ob/igacji lwtda, w naSifpujqcych dniach wykupu: 25.06.2015, 25.06.2016, 25.06.2017, 25.06.2018 oraz 25.06.2019 roku.

~
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14 805
694 362

DEPOZYTY
l_p.

l.
2.
3.

Nazwa bank.u
Kraj siedziby bank.u
W walutach panstw nalei;qcych do OECD
PKO BP S.A. tennin
Po1ska
2014-01-10
BGZ BANK S.A.
tennin 2014-02-10
Po1ska
BNP FRANCE tennin
Francja
2014-03-31

Warunki oprocentowania

Wartosc wg ceny
nabycia w danej
wa1ucie

Wartoscwg
ceny nabycia w
tys.

Wartosc wg wyceny na
31.12.2013 w danej wa1ucie

Wartosc wg wyceny na
31.12.2013 w tys.

PLN

2,60%

31 000

31 000

31 148

31 148

3,83

PLN

2,72%

25 000

25 000

25 039

25 039

3,08

PLN

2,70%
Razem depozyty

40000
96 000

40 000
96 000

40 003
96190

40003
96190

4,92
11,83

Udzialw
aktywach%
82,69
81,57

Wa1uta

Udzial w
aktywach%

3) Tabele dodatkowe (w tys. zlotych)
GWARANTOWANESKLADNllGLOKAT
Rodzaj
Papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb Paflstwa:
- obligacj e skarbowe
- obligacje infrastrukturalne BGK na rzecz Krajowego
Funduszu Drogowego

liczba
658 495
649 695

Wartosc wg
ceny nabycia
664 588
655 395

Wartos6 na
31.12.2013
672 455
663 323

8 800

9 193

9132

L~czna

1,12

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
Lp.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa
DS1015
DS1017
OK0114
OK0116
OK0714
OK0715
PS0414
PS0416
WZ0115
WZ0117
WZ0118
WZ0119
WZ0121
WZ0124

Wartos6 na dzien bilansowy
6 913
8 056
19 125
19 525
12 336
2 886
6 142
7 215
20 734
31 561
17 489
15 763
14 516
10 561

Udzial w aktywach %
0,85
0,99
2,35
2,40
1,52
0,35
0,76
0,89
2,55
3,88
2,15
1,94
1,79
1,30

P APIERY W ARTOSCIOWE EMIT OWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z P ANSTW NALEZ.i\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

DyrektorDeprJ~zy

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

//{!bela Kalinowska
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2. BILANS
sporz11dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj11tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

1.

Aktywa
1. Srodki pienit;zne i ich ekwiwa1enty
2. Na1eznosci
3. Transakcje przy zobowil)Zaniu sit; drugiej strony do odkupu

IV.

12 071

0

0
444 648

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

110 995
14 805
0

0

Zobowil)Zania
Aktywa netto (I-II)

0

0

3 594

15 427

809 552

662 994

Kapital funduszu

527 267

397 354

1. Kapital wplacony

8 428 655

7 367 485

-7 901 388

-6 970 131

281 634

260 849

225 077

206 397

56 557

54 452

651

4 791

809 552

662 994

Liczba jednostek uczestnictwa razem (w szt.):

3 242 264,968788

2 715 117,404436

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczba j ednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria F
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria A
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria E

3 200 895,000371
24 436,532094
441,798286
1 726,785847
3 254,860244
11 509,991946

2 692 957,710945
13 988,134340
16,434868
121,150714
2 473,684260
5 560,289309

249,68
249,68
250,02
249,78
249,68
250,41

244,19
244,19
244,19
244,19
244,19
244,52

Dochody zatrzymane
2. Zakumu1owany, nierozdysponowany zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia 1okat

VII.

22 090

667

444 648
199 612
165 237

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
VI.

678 421

21 927

679 557

2. Kapital wyplacony (wie1kosc ujemna)
V.

813 146

679 557

7. Pozos tale aktywa
III.

31.12.2012

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

6. Nieruchomosci
II.

31.12.2013

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-V1)

Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria F
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria K
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfiSC sprawozdaniafinansowego
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjqtldem wyniku z operacji przypadajqcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Przychody z lokat

1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

II.

zwi~ane

24 692

30 659

24 685

30 650

7

9

6 012

5 844

5 996

5 828

16

16

0
6 012
18 680
-2 035

0
5 844
24 815
14 612

2 105

II 311

-4 140

3 301

16 645

39 427

5,13
5,13
5,45
5,23
5,13
5,50

14,52
14,52
14,52
14,52
14,52
13,12*)

Pozos tale

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<jcych 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 zarz<jdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty

12.

Ujemne sal do r6znic kursowych

13.

Pozostale

zwi~ane

z posiadaniem nieruchomosci

III.
IV.

Koszty funduszu netto (II-III)

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.

01.01.2012
31.12.2012

z posiadaniem nieruchomosci

Koszty funduszu

VI.

01.01.2013
31.12.2013

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

z tytulu r6:inic kursowych
2.

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

z tytulu r6:inic kursowych

VII.

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

E

F

K

p
T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dela

Izabela Kalinowska

*) do wyliczmia podanej wartosci zostala uwzgl?dniona cena, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnicfwa kategorii T

Rachunek wyniku z operacji nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ<fSC sprawozdania
finansowego
ING Subfundusz Got6wkowy
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

(w tys.zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa)

01.01.2013
31.12.2013

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

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
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 (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych j.u.)
6. Ll}czna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

16 645
0
0
0
0
129 913
I 061170
931 257
146 558
809 552
750 109

815 131
39 427
24 815
11 311
3 301
39 427
0
0
0
0
-191564
501 097
692 661
-152 137
662 994
728 867

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

527 147,564352

-809 630,078508

4 294 781,729969

2 114 407,598331

4 262 403,I80657
13 05I,522844
427,I6I852
4 29I,928073
5 779, 63I 102
8 828,30544I

2 093 377,420I35
II 776,444524
4I7,607334
I2I,I50714
3 I27,625713
5 587,349911

3 767 634,165617

2 924 037,676839

3 754 465,89I23I
2 603,I25090
I,798434
2 686,292940
4 998,455118
2 878,602804

2 904 248, 10227I
2 I55,446657
I4 589,83I5IO

527 147,564352

-809 630,078508

507 937,289426
IO 448,397754
425,3634I8
I 605,635133
78I,175984
5 949,702637

-8IO 870,682I36
9 620,997867
-I4 I72,224176
I2I,I50714
110,389914
5 560,289309

3 242 264,968788

2 715 117,404436

1. Zmiana liczby jednostek nczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostka A
-jednostka E
-jednostka F
- jednostka K
- jednostka P
-jednostka T

b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostka A
- jednostka E
- jednostka F
-jednostka K
-jednostka P
- jednostka T

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
-jednostka A
-jednostka E
-jednostka F
- jednostka K
- jednostka P
- jednostka T

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajl}co od poczl}tku dzialalnosci funduszu, w tym:

662 994
16 645
18 680
2 105
-4 140

01.01.2012
31.12.2012

3 OI7,235799
27,060602

43 180 189,847714

38 885 408,117745

- jednostka A

43 097 562,802734

38 835 I59,622077

-jednostka E

30 95I,473594

17 899,950750

- jednostka F

I6 396,294899

I5 969,133047

- jednostka K

4 4I3,078787

I2I,I50714

- jednostka P

I6 450,542348

IO 670,911246

a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa

- jednostka T

14 4I5,655352

5 587,349911

39 937 924,878926

36 170 290,713309

- jednostka A

39 896 667,802363

36142 20I,9I1132

-jednostka E

6 5I4,94I500

3 9II,8I64IO

- jednostka F

I5 954,4966I3

I5 952,698179

b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa

-jednostka K

2 686,292940

- jednostka P

I3 I95,682I04

- jednostka T

2 905,663406

27,060602

3 242 264,968788

2 715 117,404436

- jednostka A

3 200 895,00037I

2 692 957,710945

- jednostka E

24 436,532094

I3 988, I34340

- jednostka F

44I,798286

I6,434868

-jednostka K

I 726,785847

I2J,J50714

-jednostka P

3 254,860244

2 473,684260

-jednostka T

11 509,99I946

5 560,289309

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

lNG Subfundusz Got6wkowy
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8 I97,226986

#a

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

244,19
244,19
244,19
244,52

231,26
231,26
231,26
232,76 *)

249,68
249,78
250,02
250,41

244,19
244,19
244,19
244,52

2,25%
2,29%
2,39%
2,41%

5,59%
5,59%
5,59%
5,54%**)

243,96
2013-01-04
243,96
2013-01-04
243,96
2013-01-04
244,31
2013-01-04

231,31
2012-01-04
231,31
2012-01-04
231,31
2012-01-04
232,88
2012-02-03

249,68
2013-12-31
249,78
2013-12-31
250,02
2013-12-31
250,41
2013-12-31

244,19
2012-12-31
244,19
2012-12-31
244,19
2012-12-31
244,52
2012-12-31

249,67
2013-12-30
249,77
2013-12-30
250,01
2013-12-30
250,39
2013-12-30

244,12
2012-12-28
244,12
2012-12-28
244,12
2012-12-28
244,46
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

IV.Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej warlosci aktyw6w netto, w tym:

0,80%

0,80%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,80%

0,80%

III. Zmiana warlosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa:
1. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A, E, P
- kategoria K
- kategoria F
- kategoria T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- kategoria A, E, P
- kategoria K
- kategoria F
- kategoria T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- kategoria A, E, P
- kategoria K
- kategmia F
- kategoria T
4. Minima1na wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- kategoria A, E, P
wdniu
- kategoria K
wdniu
- kategoria F
wdniu
- kategoria T
wdniu
5. Maksyma1na wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- kategoria A, E, P
wdniu
- kategoria K
wdniu
- kategoria F
wdniu
- kategoria T
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- kategoria A, E, P
wdniu
- kategoria K
wdniu
- kategoria F
wdniu
- kategoria T
wdniu

Procentowy udzial wynagrodzenia d1a Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia d1a podmiot6w prowadzlfcych dystrybucjy
Procentowy udzial oplat d1a depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwilfZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzlfdzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

*) wartoH:, wedlug ktorej nastqpi/o pierwsze zbycie kategorii Tw dniu 01.02.2012 r.
**) dane w stosunku rocznym

W sprawozdaniu finansowym wyslfpuje r6tnica pomij!dzy wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
akryw6w netto na koniec bietqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z uJ?cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji
doryczqcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly u)?te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w akty.vach netto nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfSC
sprawozdania finansowego
ING Subfundusz Got6wkowy
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Funduszu reguluj11 nastt;puj11ce przepisy prawne:
Ustawazdnia29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z2013 r., poz.330)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporz11dzenie 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 Rozporz11dzeniem.

I) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowejest sporz11dzone w jt;zyku polskim i w walucie po1skiej .
lnfonnacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S1! w tysi11cach zlotych, z wyj11tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa. Je:i:eli
charakter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci - fakt ten odnotowany jest w notach objasni'\i~cych albo informacji dodatkowej.
Na dzieft bi lansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj11cy:
1) przychody z lokat netto- stanowi11ce r6:i:nict; pomit;dzy przychodami z lokat, a kosztami Subfunduszu netto .
2) zrealizowany zysk (stratt;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratt;) z wyceny lokat.
Na dzieft bilansowy przyjt;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 objasniaj~ce i informacjt; dodatkow11.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSIF;GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksit;gi rachunkowe dla ING Parasola FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sit; oddzielnie dla ka:i:dego subfunduszu.
I. Operacje dotycz11ce Subfunduszu ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2. Nabyte skladn iki lokat ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj~cej prowizjt; maklersk11.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj11 cent; nabycia r6wn11 zeru.
4. Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj11 cent; nabycia wynikaj11c11 z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan11 o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienit;:i:ne.
5. Zmiant; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powodujqc~ zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sit; w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje sit; zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
Zysk lub stratt; ze zbycia lokat wylicza sit; metod11 HIFO (najdro:i:sze sprzedaje sit; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy:i:szej bie:i:~cej wartosci ksit;gowej (nie stosuje sit; do
skladnik6w lokat bt;dqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz11dzenia).
7. Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
8. W przypadku gdy jednego dnia dokonane S1! transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit; nabycie skladnika.
9. Niezrealizowany zysk! strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyn iku z operacji .
10. Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
11. Skladniki 1okat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;dnia sit; w najb li:i:szej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi11zall.

6.

12. Je:i:eli transakcja kupnalsprzeda:i:y skladn ika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujt;ta w ksit;gach rachunkowych w nastt;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynik'\i11cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sit; wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupnalsprzeda:i:y, a przede
wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienit;:i:nych).
13. Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje sit; w walucie, w kt6rej S1! wyra:i:one, a tak:i:e w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dziell ujt;cia tych operacji w ksit;gach Subfunduszu. Je:i:eli operacje dot. Subfunduszu S1! wyra:i:one w walutach, dla kt6rych
NBP nie us tala kursu - ich wartosc okresla sit; w relacj i do euro.
14. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowiq
lokat Subfunduszu a ich ujt;cie w ksit;gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
15. Zobowi1!Zania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:i:y waluty w zwi1!ZkU z rozliczeniami walutowymi kupna lub
sprzeda:i:y papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
16. Przychody z lokat obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlu:i:nych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit; zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienit;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi1!Zat1 w walutach obcych.
17. Koszty Subfunduszu obejmuj11 w szczeg6lnosci :
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:i:yczek zaciqgnit;tych przez Subfundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne saldo r6:i:nic kursowych powstale w zwi1!Zku z wycenq srodk6w pienit;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi1!Zaft w walutach obcych.
18. Odsetki naliczone oraz nale:i:ne od srodk6w pienit;:i:nych na rachunkach bankowych oraz lokat tenninowych powit;kszajq wartos6 aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
19. W ka:i:dym dniu wyceny tworzy sit; rezerwt; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq rezerwt;.
Limitowane koszty operacyjne sq ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezetwa naliczana jest ka:i:dego dnia wyceny
od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skotygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z wlasnych srodk6w,
w tym z wynagrodzenia, pola.ywa koszty operacyjne Subfunduszu.
20. Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypad'\i11cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
21. Towarzystwo pobiera oplatt; dystrybucyjnq, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniow11 (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowi11 zobowi1!Zanie Funduszu wobec TFI - nie sq ujmowane w przychodach i kosztach .
22 . Koszty zwi1!Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pola.ywane S1! w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Je:i:eli koszty obci¥aj11 Fundusz w
calosci - partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza siy na podstawie stosunku wartosci aktyw6w netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dziet1 wyceny poprzedzajqcy dzieft ujt;cia zobowi11zania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt;
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotycz1!C1! wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci¥ai11 te Subfundusze propo] cjo alnie do
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23. Ksit;gi rachunkowe prowadzone S'l w taki spos6b, aby na kazdy dzie6 wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadaj'lcych na kazd'l
kategorit; jednostek uczestnictwa (JU).
24. Dniem wprowadzenia do ksi'lg zmiany kapitalu wplaconego 1ub wyplaconego jest dziet'l ujt;cia zbycia 1ub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze (z
tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na JU w okreslonym dniu wyceny nie uwzglt;dnia sit; zmian w kapita1e wplaconym i wyplaconym
wynikaj'lcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
25. Wszystkie zobowi¥ania zwi¥ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane S'l w kwocie wymagaj'lcej zaplaty.
26. JU podlegaj'l odkupieniu w ko1ejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S'l JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rej estrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktvw6w Funduszu, ustalenie zobowiaza6 i wvniku z operacii
Dniem wyceny jest dziet'l, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W dniu wyceny oraz na dziet'l sporz'ldzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje: wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu;
usta1enia wartosci zobowi¥a6 Funduszu oraz zobowi¥a6 Funduszu zwi¥anych z funkcjonowaniem Subfunduszu; usta1enia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz usta1enia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypad~'lcych na JU kazdej kategorii a takze ustalenia ceny zbycia i odkupienia JU kazdej kategorii.
Wartosc aktyw6w Funduszu oraz wartosc zobowi¥ail Funduszu w danym dniu wyceny jest usta1ana wg stan6w aktyw6w w tym dniu wyceny oraz wartosci
aktyw6w i zobowi¥ail w tym dniu wyceny. Wartosc aktyw6w netto Funduszu ustala sit; pomniejszaj'lc wartosc aktyw6w Funduszu w danym dniu wyceny o jego
Wartosc aktyw6w netto Subfunduszu na JU kazdej kategorii usta1a sit; w oparciu o wartosc aktyw6w netto Subfunduszu w danym dniu wyceny przypadaj'lcych na
JU danej kategorii podzie1on'l przez liczbt; JU tej kategorii ustalon'l na podstawie rejestru uczestnik6w i subrejestru uczestnik6w w tym dniu wyceny.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;, a zobowi¥ania usta1a sit; wed!ug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.1 pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz'ldzenia.
Wartosc godziw'l skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polski ego w dniu wyceny.
II. Wycena sk!adnik6w 1okat notowanych na aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'lnastt;puj'lce sk!adniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) listy zastawne,
2) d!uzne papiery wartosciowe,
3) instrumenty pochodne,
4) ce1tyfikaty inwestycyjne,
5) tytu!y uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 1ub instytucje wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzibt; za granic'l,
6) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartos6 godziw'l skladnik6w 1okat wymienionych w pkt.lnotowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny jest zwyk!ym dniem dokonywania transakcji
na danym rynk.u, wyznacza sit; wed!ug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - i1mej,
stanowi'lcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znaCZ<!CO niski, albo na danym skladniku lokat 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 dostypny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartosc godziw'l sk!adnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym 1ynku, jezeli dziet'l wyceny nie jest zwyk!ym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza siy wedlug ostatniego dostypnego kursu zamkniycia usta1onego na aktywnymiyilku, a w przypadku jego braku- innej,
stanowi'lcej 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 siy ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje siy wartosc wyznaczon'l zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym ry11ku, z tym, ze o wyborze takiego ry11ku decyduje wysokosc wolumenu obrotu w
dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wo1umenu 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 S'l wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gl6wnym dostypne S'l infonnacje o z!ozonych w dniu wyceny ofe1tach, to stosuje sit;
sredni'l arytmetyczn'l z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, i:e uwzglydnienie wyl'lcznie 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 S'l dostt;pne, to do wyceny stosuje siy sredni'l arytmetyczn'l z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi'lcu.
3) jezeli niedostypne S'l wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje siy wartos6 oszacowan'l przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te rile S'l dostt;pne - stosuje siy wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowan'lniezalei:n'l jednostky swiadCZ<!C'l tego rodzaju us!ugi, o i1e mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez ty jednostkt; przeplyw6w pienit;znych
zwi¥anych z tym sk!adnikiem, przy czym jednostkt; tak'l uznaje sit; za niezalei:n'l, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;pne S'l wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszon'l na aktywnym rynku ceny
nier6zni'lcego sit; istotnie sk!adnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat bt;d'lcych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym ryilku, wartosci'l godziw~ jest kurs ustalony na rynku
g!6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
I) wyboru rynku g!6wnego 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~ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednocze5nie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic'l 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 nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowan do kot'lca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
Iyilkach w dniu pierwszego notowania.
7. Do wyceny sk!adnik6w lokat przyjmuje siy kurs z tak'lliczb~ miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
8. RYNEK AKTYWNY to rynek spelni~'lCY l'lcznie nastt;puj'lce kryteria:
I) instrumenty bt;d'lce przedmiotem obrotu na rynku S'l jednorodne,
2) zazwyczaj w kazdym momencie wystt;puj'l zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane s~ do publicznej wiadomosci.
9. Razem z comiesit;cznym ustalaniem ry11ku g!6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj'l aktywnos6 ry11ku dla kazdego sk!adnika lokat. Jezeli przez badany
miesi'lc by! dostt;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt;pna byla regulamie infonnacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje siy, ze rynek dla danego
sk!adnika lokatjest aktywny.
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III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktvwnym 1ynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sey nast~pujeyce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) instmmenty pochodne,
2) listy zastawne,
3) dluzne papiery wartosciowe,
4) jednostki uczestnictwa,
5) certyfikaty inwestycyjne,
6) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majeyce siedzib~ za granicey,
7) depozyty,
8) waluty nieb~deyce depozytami,
9) instrumenty rynku pieniy:i:nego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si~, z zastrze:i:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastypujeycy spos6b:
1) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, 1ist6w zastawnych oraz instrument6w 1ynku pieni~znego bydeycych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie oka:i:e siy konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza siy odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza si~ w ci~zar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajeyce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne sey scisle powi<)Zane z wycenianym papierem dlu:i:nym to wartos6 calego instrumentu finansowego
b~dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzgl~dniajeyc w swojej konstmkcji modele
wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie sey scisle powi<)Zane z wycenianym papierem dln:i:nym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego b~dzie stanowi6 sumy wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instmment6w 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. Je:i:eli jednak wartos6 godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie maze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia si~ wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat wedlug wartosci godziwej spelniajeycej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nastypuje od dnia
ujycia w ksiygach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowaney ceny nabycia (co oznacza, :i:e do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si~ moment przeplyw6w pieni~znych okreslony w wamnkach
transakcji).
IV. Szczeg6Jne melody wvceny skladnik6w lokat
1. Papie1y wartosciowe nabyte przy zobowi<)Zaniu siy dmgiej strony do odkupu wycenia si~, poczeywszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodey skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka:i:e siy konieczne.
2. Zobowi<)Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi<)Zaniu siy Funduszu do odkupu, wycenia siy, poczeywszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:i:y, metodey korekty r6:i:nicy pomiydzy ceney odkupu a ceney sprzeda:i:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikajeyca z ksieyg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustaloney skorygowaney ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia siy dlu:i:ne 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<)Zania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w warto5ciowych ustala siy wedlug zasad przyj~tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Melody wvznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydeycych papierami dluznymi stosuje siy poni:i:sze melody 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 tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania majeyce siedziby za granicey - wycena w oparciu o ostatnio ogloszoney wartos6 aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzen majeycych wplyw na ich wartos6 godziwey, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instmment6w, a w szczeg6lnosci w
przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieni~znych;
4) w przypadku walut nie b~deycych depozytami- ich wartos6 wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostatniego dost~pnego sredniego kursu wyliczonego na
dzien wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodzey z aktywnego rynku.
3. Modele i melody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I, ustalane sey w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny byd<j stosowane w spos6b cieygly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze byd<j prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany
zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.
VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi<)Zania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej sey notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie sey notowane na aktywnym rynku w walucie, w kt6rej sey denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi<)Zania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje si~ w walucie, w kt6rej wyceniane sey 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 wylicza kursu, okresla siy w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.
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NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys.zl)

31.12.2013

31.12.2012

667

12 071

667

12 071

3J.J2.2013

31.12.2012

I 529
1405

1922
12 937

660

568

Z tytulu zbytych 1okat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytu!u odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzie1onych pozyczek
Pozostale

NOTA3
ZOBOWit\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu si" funduszu
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 tytu!u wyemitowanych ob1igacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji 1ub por"czen
Z tytu!u rezerw
Pozostale zobowi¥ania, w tym:
- wobec Urz?du Skarbowego
- wynagrodzenie Towarzystwa

107

122

553

446

3 594

15 427

NOTA4
SRODKI PIENIE;ZNE I ICH EKWIWALENTY (w tys.)
I. STRUKTURA SRODKOW PlENli~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Bank
ING Bank S1<jski S.A.

Wartosc na 31.12.2013
w wa1ucie
21 927

Wa1uta
PLN

Wartosc na 31.12.20 12
wwa1ucie
6 352

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENI~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOWif\ZAN FUNDUSZU
Waluta

Srednia wartosc w PLN
110 846

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENIIlZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCI!\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWif\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
Sredni wa2:ony okres do wykupu (duration) Subfunduszu wyni6sl 0,69 roku.
a) wskazanie aktyw6w obci<)Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku warto5ci aktyw6w netto Funduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi"ksze d1a instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy papiery dluzne o stalym oprocentowaniu stanowily 20,37% a papiery dluzne zerokuponowe stanowily 10,08% wartosci aktyw6w
Subfunduszu.
b) wskazanie aktyw6w obci<)Zonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni"znych wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst"puje ryzyko przeplyw6w pieni"znych wynikaj<jce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo usta1anajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
W pmtfelu Funduszu znajduj<j sit; dluzne papiery wartosciowe, kt6rych oprocentowanie za1e2:y od wysokosci stawek WIBOR 6M. Na dzien bilansowy w sklad
lokat Subfunduszu wchodzily papiery dluzne o zmiennym oprocentowaniu, kt6re stanowi!y 38,90% wartosci aktyw6w, w tym komercyjne stanowily 2,7%
wartosci aktyw6w.
2. POZIOM OBCI!\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWif\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czym1ikami ryzyka kredytowego S<j: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Uczestnicy funduszu akceptuj<j niskie ryzyko kredytowe wynikaj<jce z inwestycji w instrumenty dluzne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi<)Z<j sit; z wyzszym ryzykiem kredytowym, uza1eznionym od wiarygodnosci
kredytowej emitenta.
Posiadane emisje obligacji infrastrukturalnych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego maj<j gwarancje Skarbu
Panstwa. W aktywach Subfunduszu znajduj<j sit; r6wniez ob1igacje wlasne tego banku. Agencja Ratingowa Fitch nadala d1a BGK rating na poziomie r6wnym
ratingowi Polski: rating dlugoterminowy (IDR) "A-", z perspektyw<) stabiln<j; rating kr6tkotenninowy (IDR) "F2"; rating wsparcia okre51ono na poziomie I.
Obligacje Banku Ochrony Srodowiska (BOS) S<j ob1igacjami niezabezpieczonymi. W kwietniu 2013 roku agencja ratingowa Fitch utrzymala i potwierdzi!a
rating d1a tego banku na poziomie: ocena dlugoterminowa BBB z perspektyw<) stabiln<j i ocena kr6tkotenninowa F3; rating wsparcia okres1ono na poziomie I.
ING Subfundusz Got6wkowy
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Obligacje POE Polskiej Grupy Energetycznej s~ obligacjami zabezpieczonymi. Agencja Fitch nadala sp6lce rating dlugoterminowy na poziomie BBB+ z
perspektywl! stabiln~. Obligacje Santander Consumer Bank S.A. maj~ gwarancj<; Santander Consumer Finance S.A. Rating gwaranta emisji zostal ustalony
przez trzy agencje: Fitch na poziomie BBB+(dlugoterminowy), F2(kr6tkotenninowy); Moody's na poziomie Baa2(dlugoterminowy), P2(kr6tkotenninowy);
Standard&Poor's na poziomie BBB-(dlugoterminowy), A-3(kr6tkotenninowy). W pazdzierniku 2013 roku agencja Standard & Poor's potwierdzila rating
dlugoterminowy Krakowa na poziomie A- /perspektywa stabilna/, co oznacza utrzymanie pozycji z lat 2008-2012. Jest to poziom odpowiadajl!CY ratingowi
Polski dla zadlut.enia w walutach obcych, czyli najwyzszy z mot.liwych do uzyskania przezjednostk<; samorz~du terytorialnego w kraju.
Wolne srodki na rachunkach bankowych automatycznie lokowane s~ na lokatach overnight. Lokaty takie zakladane s~ na okresjednego dnia roboczego lub na
okres obejmuj~cy dzien otwarcia lokaty oraz nast<;puj~ce po nim dni wolne od pracy. Na dzie(J bilansowy stanowily 2,70 % wartosci aktyw6w. Dodatkowo
II ,83% wartosci aktyw6w ulokowane bylo w depozyty w PLN w 4 r6t.nych bankach.
3. POZIOM OBCL'\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWL'\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to 1yzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. Na dzien bilansowy aktywa i zobowil!Zania Subfunduszu nie s~ obci¥one ryzykiem walutowym.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Fundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI;\ZANIU

SI~

SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU

Fundusz nie zawar! takich transakcji.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaci~gal kredyt6w i pot.yczek.

NOTA9
W ALUTY I RQZNICE KURSOWE
I. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut<;
Wszystkie pozycje bilansu wyrazone s~ wyl~cznie w zlotych polskich.

polsk~

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

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

obligacje
bony skarbowe

I 998
107

11 273
38

Razem

2105

11311

2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

ob1igacje

-4 140

3 301

Razem

-4140

3 301

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT FUNDUSZU AKTYWOWNIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY FUNDUSZU
Statu! Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszu uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYW ANE PRZEZ TOW ARZYSTWO
maklerskich, oplat transakcyjnych zwil!zanych z nabywaniem i zbywaniem pap~erow wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci¥eil
nalot.onych przez wla5ciwe organy panstwowe w zwil!Zku z dzialalnoscil! Subfunduszu, kt6re pokrywane Sl! bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj~
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOWNIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDN!O ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3 . WYNAGRODZEN!E TOWARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesil!ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenie Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategoriejednostek uczestnictwa:
maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia (w %)

kategoria A
kategoria E
kategoria F
kategoria K
kategoria P
kategoria T
kategoria I
kategoria S

lNG Subfundusz Got6wkowy

0,80
0,75
0,80
0,80

wynagrodzenie faktycznie
pobrane (w %)
0,80
0,75
0,80 do 01.09.2013 i 0,40 od 02.09 .2013
0,80 do 21.10.2013 i 0,60 od 22.10.2013

0,80
0,65

0,80
0,65

0,80
0,80
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NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2013

Warto$6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl.)
- kategoria A, E, P
- kategoria K
- kategoria F
- kategoria T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

809 552

662 994

815 131

923 769

249,68
249,78
250,02
250,41

244,19
244,19
244,19
244,52

231,26

223,26

231,26

223,26

----------------------------

6. INFORMACJA DODATKOWA
1) Informacje o znaczllcych zdarzeniach dotyczllcych lat ubieglych, uj~tych w

sprawozdaniu finansowym za bie:illCY okres

sprawozdawczy.
Nie zaszly.
2) Informacje o znaczllcych zdarzeniach jakie nastllpily po dniu bilansowym, a
Nie zaszly.

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowym.

3) Zestawienie oraz objasnienie ro:inic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporzlldzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie zaszly.
4) Dokonane korekty
Nie wyst[)pily.

bl~dow

w porownywalnych danych

podstawowych.

5) W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwillzane.
Nie dotyczy.
6) Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit[) ekspozycj(/ zgodnie z rozporz[)dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz wamnk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan[) metod[) calkowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda absolutnej wartosci zagrozonej.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz[)dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskai.nika
dzwigni finansowej i prawdopodobiei1stwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S[) nast(/pUj[)ce:

Nazwa Subfunduszu

Metoda

lNG Got6wkowy

Metoda zaangai.owania

Nieprzekraczalna wartosc
calkowitej ekspozycji

Oczekiwana wartos6 wskaznika dzwigni
finansowej oraz prawopodobiellstwo jego
przekroczenia

Portfel
referencyjny

-

-

I 00% wartosci aktyw6w netto

subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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lNG Subfundusz Got6wkowy
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330) Zarzqd ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Got6wkowego, na kt6re sklada siy:

I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudn ia 2013 r. o wat1osci 790.552 tys. zlotych;
3) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 809.552 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujqcy zysk z operacji w kwocie 16.645 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazujqce zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 146.558 tys. zlotych;
6) noty objasniaj qce;
7) informacja dodatkowa.

Prezes Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wicepre=es Zarzqdu

Dariusz Korona
C=lonek Zar=qdu

Czlonek Zarzqdu

·~e.-<_~
Robet1 Bohynik
Czlonek Zarzqdu

,,I

J~

Dyrektor Departamentu Ksi?gowo.§ci Funduszy

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu
Got6wkowego (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZ'!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 1 stycznia 2013 r. do
31 grudnia 2013 r., sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., S'! zgodne ze stanem faktycznym.

A UYIU: l<. J('l{ \
mcp Rynk611 Fin:msowych

tra egicznych
Sfnw<1mir Trqpszo

lNG BANK SLI\SKI Sp6lka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony- 130 100 000,00 zl

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

Sqd Rejonowy w Katowicach

ING .I.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,

Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwinie;tych. Najwie;kszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500) . W najwie;kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwinie;tych okazala sie; Japonia, gdzie gl6wny wskaznik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57% . lndeks 50 najwie;kszych sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily sie; nie tylko sp6/ki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie . Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq sie; o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawia/a
sie; sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych sie; ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%). Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%).
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rze;du 8% plasowal sie; pomie;dzy rynkami rozwinie;tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi sie; (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwage; zyski sp61ek, zblizone Sq do
kraj6w rozwinie;tych, a jesli wziqc pod uwage; majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, ze inwestorzy spodziewajq sie;
wzrost6w wynik6w polskich przedsie;biorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok by/ podobny do roku 2009, jesli chodzi o klase; sp6lek
odnotowujqcych wzrosty . Zdecydowanie najlepsze efekty przynios/o inwestowanie w male i srednie sp61ki (oko/o 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly duze sp6lki (WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okazalo sie; inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%) . Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%) oraz zywnosciowy (-11%).
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6zniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych . W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwie;kszajqcym skale; niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zosta/a uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmiane; polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich .
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wie;kszq dywersyfikacje; lokat i daje szersze mozliwo5ci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W pazdzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy opiate; za zarzqdzanie funduszami doste;pnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez zewne;trznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE be;dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniez w
pazdzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przeje;ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przeje;ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq oferte; produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Panstwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy sie; z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013 . Chcemy za to serdecznie podzie;kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje sie;, ze w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcze;dzanie staje sie; koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kre;gi Polak6w.
Zyczymy Panstwu, a by caly rok 2014 by! udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq strone; www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15 .250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

W YNIKI FU NDUSZY INW ESTYCYJNYCH lNG (w yniki dotyczq jednostek uczestnictw a kategorii A)
Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowaiony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkow oeuropejski Sektora Finansowego

31 ,18%
14,62%
6,39 %
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39 %
-3,68 %
-3,95%
-5,69 %

lNG SFIO :
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dyw idendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dyw idendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moiliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytow y (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Now ej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6 w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir\skiej (L)

47,01 %
23,01%
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35 %
2,07 %
-3,00 %
-4,05 %
-5,29 %
-10 ,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

2,69 %
3,16%
3,09%
3,58 %
3,48 %
3,74%

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

p~~~
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

Robert Bohynik

ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINlt\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Rondo ONZ
00-124 1/1/arszawa
Tel. +48
557 70 00
Faks +48 22 557 70 01

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Obligacji
(,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(,Fundusz") z siedzibq w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmujqcego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniajqce i informacjy dodatkowq (,zalqczone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnos6 i jasnos6 sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzqdzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowos6 ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzqdzajqcego Funduszem i reprezentuj'!cego Fundusz. Ponadto Zarzqd Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa sq zobowiqzani do zapewnienia, aby zal'!czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6Zniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkowq i finansow'!, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia Sq prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zal'!czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Rady Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki · spos6b, aby uzyska6 racjonalnq pewnos6, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod'!
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz'!cych
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szacunk6w dokonanych przez Zarz£!d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal£!czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczaj£!cych podstaw do wyrazenia opinii o zal£!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calos6.
4. Naszym zdaniem zal£!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<J:tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz<J:dzone zostalo zgodnie z wymagaj<J:cymi zastosowania zasadami (polityk£!)
rachunkowosci, wynikaj<J:cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi<J:g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj<J:cymi na formt; i tres6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj<J:cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz<J:dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi£!zUj<J:cymi przepisami,
zostaly dol<J:czone do pol<J:czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz<J:dzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinit; z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w 1m1enm
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczon£! odpowiedzialnosci£! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

Ernst & Young Audyt Polska
sp6fka z ograniczon'l odpowiedzialnosdq
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ OBLIGACJI

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINAN SOWEGO lNG SUBFUNDUSZU OBLIGACJI
Nazwa funduszu:

l NG Parasol Fundusz lnwestycy jny Otwarty

Typ funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specialistyczny Fundusz l nwestycyjny Otwa rty)
Fundusz mo:i:e u:i:ywac nazwy w skr6conym brzmieniu: lNG Parasol FlO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
lNG Parasol FlO posiada osobowosc prawnq. lNG Subfundusz Obligacji utworzony w ramach Funduszu nie posiada osobowosci
prawnej.
fundusz z r6:i:nymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI/W/4033-9/6-1-2095/2006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

W dniu I marca 2009 r. lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (lNG Parasol SFIO) zostal przeksztalcony
w fundusz inwestycyjny otwarty dzialajl)cy pod nazwl) lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty (lNG Parasol FlO).
lNG Subfundusz Obligacji powstal z przeksztalcenia w dniu 14 kwietnia 2010 r., na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i att.240
ust.2 pkt.3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, lNG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ob1igacji (lNG FlO Obligacji) w
nowy subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr DFU4032/22/20/09/ IOIVI/9-IO-l/SP z dnia 25 stycznia 2010 r.)
Decyzjlj z dnia 8 stycznia 1999 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie lNG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji
(decyzja nr DFN-409/9-5/99)
Okres na jaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13.06.2006 r. pod numerem RFi 238
Wpis do rejestru funduszy:
lNG FlO Obligacji by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 7
lNG Subfundusz Obligacji jestjednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwaldopuszczalne nazwy):

I.
2.
3.
4.
5.
6.

ING Subfundusz Got6wkowy I ING Got6wkowy I ING (PL) Got6wkowy

lNG Subfundusz Obligacji I lNG Obligacji I lNG (PL) Obligacji

lNG Subfundusz Ochrony Kapita/u 90 I lNG Ochrony Kapita/u 90 I ING (PL) Ochrony Kapita/u 90
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu I ING Stabilnego Wzrostu I ING (PL) Stabilnego Wzrostu
ING Subfundusz Zr6wnowaiony I ING Zr6wnowaiony I ING (PL) Zr6wnowatony
ING Subfundusz Akcji I ING Akcji I ING (PL) Akcji
7. ING Subfundusz Srednich i Ma/ych Sp6/ek I ING Srednich i Ma/ych Sp6/ek I lNG (PL) Srednich i Ma/ych Sp6/ek
8. ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I lNG Akcji Srodkowoeuropejskich I lNG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
9. ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I lNG Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
10. JNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomo.Sci I JNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomo.Sci I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomo.Sci
II. ING Subfundusz Se/ektywny I ING Se/ektywny I ING (PL) Se/ektywny
I 2 .. ING Subfundusz Chiny i Indie USD I ING Clziny i Indie USD I JNG (PL) Chiny i Indie USD I ING Clziny i Indie
13. ING Subfundusz Rosja EUR I ING Rosja EUR I ING (PL) Rosja EUR I ING Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujlj indywidualnq politykl( inwestycyjnlj dzi~tki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, mo:i:e realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci Iokat. Subfundusz tile gwarantuje osiljgni~tcia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie aktyw6w Subfunduszu gl6wnie w srednio- i dlugoterminowe instrumenty dlu:i:ne
emitowane przede wszystkim przez Skarb Pat\stwa.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sl) w papiery wartosciowe zgodnie z nastl(pujqcymi zasadami dywersyfikacji Iokat:
I. Subfundusz tile inwestuje w akcje, prawa do akcji , prawa pobmu, wan·anty subsktypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamietme.
2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~tznego , w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, por~tczone lub gwarantowane przez
Skarb Pat\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- co najmniej 70% wartosci aktyw6w netto
3. dlu:i:ne papiery wartosciowe i instmmenty tynku pieni~tznego, nie bl(dqce papierami wartosciowymi emitowanymi,
Skarb Pat\stwa lub NBP - do 30% wartosci aktyw6w.
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
5. zagraniczne dlu:i:ne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieniy:l:nego - do 30% wartosci aktyw6w.

por~tczonymi

lub gwarantowanymi przez

6. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwattych majljcych si edzib~t w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
7. depozyty - do 30% wartosci aktyw6w.
8. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2-5 obowil)Zuje ll)cznie limit wskazany w pkt 2.
9. Subfundusz mo:i:e lokowac powy:i:ej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por~tczone przez Skarb Panstwa, z tym ze
obowil)zany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instmmenty rynku pieni~tznego co najnmiej szesciu emisji a wartosc :i:adnej z tych emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz dl):i:y do osil)gniycia w dlu:i:szym okresie stopy zwrotu wy:i:szej ni:i: benchmark MLGOPL (Merrill Lynch GOPL Polish Governments).

Organ Funduszu
Fimm:
Siedziba:
Adres:
S!!d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiell2, 00-342 Warszawa
Sl)d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61kll akcyjnll prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
ep zentowany
lNG 1M (Polska) S.A. jest sp61kl) akcyjnlj prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz,~
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umowy o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
I~
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W dniu 27.09.2013 r. Zarz<)dy Sp61ek oglosily zamiar pol<)czenia w drodze przej~cia przez sp61k~ ING TFI S.A. sp61ki ING IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt I Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maj<)tku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61ky ING TFI S.A. Pol<)czenie
nast<)pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj<)cej poprzez emisj~ nowych akcji, kt6re sp61ka przejmuj<)ca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp6lki przejmowanej. Plan pol<)czenia sporz<)dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal<)cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostypniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz<)dy obu Sp6lek dzialaj<)c na podstawie Art. 505. § I ust. 3 1 K.s.h udostt;pni!y opinit; bieg!ego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol<)czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. -31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz<)dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w daj<)cej sit; przewidziee
przyszlosci, tzn. w ci<)gu co najmniej 12 miesit;cy od 31.12.2013 r. Nie istniej<) okolicznosci wskazuj<)ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon<) odpowiedzialnosci'! sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6:inicuj:Icych
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 wysokos6 wp!at tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastypnego nabycia.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<) oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 2% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplat~ za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wyl<)cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategotii E
okresla 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<) jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 2% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - nie wit;cej niz I% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategotii F:
- zbywane wyl<)cznie 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 F okre5la umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<) oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 2% 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- nie wit;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategotii I:
- zbywane wyl<)cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w watiancie pietwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l'!czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<)dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi<)ZkU z nabywaniem, odkupieniem, konwersj'! oraz zamian'!jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow<) w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze by6 pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategotii K:
- zbywane wyl'!cznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE 1ub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog<) przewidywae wyzsz<) minimaln'! wysokose wplaty
w przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kazdego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l'!czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycY.inych zarz<)dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<) oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- op!att; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplatt; za konwersjy I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; 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 lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wiycej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
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Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wyll}cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimahm wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach dauego programu, z zastrzei:eniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kai:dego nastc;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moi:e przewidywa6 wyzszl} minimalnl} wysokos6 wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wyzszl}jednak niz 3.000 zl.
- w zwil}Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjl} oraz zamianl} jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjnl} w wysokosci nie wyi:szej nii: 2% wplaty dokonanej przez nabywcc;
- opiate; za konwersjc; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej nii: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- opiate; umorzeniowl} w wysokosci nie wyi:szej nii: 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wic;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wyi<}cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zi w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zi w przypadku kai:dego nastc;pnego nabycia, z zastrzei:eniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moi:e przewidywa6 wyi:szl}minimalnl} wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzszl}
jednak nii: 450 zl oraz 150 zl w przypadku kai:dego kolejnego nabycia.
- w zwil}Zkn z nabywaniem, odkupieniem, konwersjl} oraz zamianl}jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjnl} w wysokosci nie wyzszej nii: 2% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wpiat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieranl}
jednorazowo z pierwszej wpiaty uczestnika.
- opiate; za konwersjc; I zamiany w wysokosci nie wyzszej nii: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- opiate; umorzeniowl} w wysokosci nie wyi:szej niz 2% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI nie wiycej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbyciejednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywane wyi<}cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii T
okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil}Zkn z nabywaniem, konwersjl} oraz zamianl}jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjnl} w wysokosci nie wyi:szej niz 2% wplaty dokonanej przez nabywcy
- opiate; za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej nii: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wiycej niz 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Sldadnild lokat

wartosc wg
wartosc na
ceny nabycia dzien bilansowy

31.12.2012

% udzialw

aktywach

wartosc na
wartosc wg
ceny nabycia dzien bilansowy

% udzialw

aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe

434 763

457 445

89,69

671 122

719 660

90,30

7 557

8 081

1,58

11 923

12 870

1,62

25 000

25 002

4,90

467 320

490 528

96,17

683 045

732 530

91,92

Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq.
odpowiedzialnosciq.
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania maj~ce
siedzib<; za granic~
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdania.finansowego
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2) Tabele

uzupelniaj~ce (w tys.zlotych)

DLUZNE PAPIERY WARTOSCIOWE
Lp.

Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Ernitent

Kraj siedziby
ernitenta

Terrnin
wykupu

Wartosc
norninalna

Warunki
oprocentowania

- 0 terminie wykupu poniiej 1 roku:
Obligacje
1.
BOSPW041 014

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW Warszawa

BOSSA

Po1ska

2014-10-04

zrnienne 4,41%

1 000

- 0 terminie wykupu powyiej 1 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obligacje
BGK0215
OK0116
PS0416
IZ0816
BGK1016
PS1016

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PS0417
DS1017
PS0418
PS0718
IDS1018
DS1019
DS1020
WZ0121
DS1021

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

HGB_7_06/22/A
WS0922
IZ0823
DS1023
WZ0124
WS0429
WS0437

Nienotowane na rynku aktywnym
lnny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Inny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Aktywny rynek - rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Aktywny rynek - rynek regulowany
lnny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
lnny aktywny rynek

nie dotyczy
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
nie dotyczy
Treasury BondSpot

BGKS.A
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
BGKS.A
Skarb Panstwa

Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
GPW Warszawa
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
GPW Stuttgart
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot

Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
BGKS.A
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa

Po1ska
Polska
Po1ska
Po1ska
Polska
Po1ska
Polska
Po1ska
Polska
Polska
Polska
Po1ska
Polska
Po1ska
Polska

2015-02-16
2016-01-25
2016-04-25
2016-08-24
2016-10-05
2016-10-25
2017-04-25
2017-10-25
2018-04-25
2018-07-25
2018-10-24
2019-10-25
2020-10-25
2021-01-25
2021-10-25

zrnienne 3,35%
zerokuponowe
stale 5%
stale 3%
zrnienne 3,71%
stale 4,75%
stale 4,75%
stale 5,25%
stale 3,75%
stale 2,5%
stale 6,25%
stale 5,5%
stale 5,25%
zmienne 2, 71%
stale 5,75%

W~:,gry

2022-06-24
2022-09-23
2023-08-25

stale 7%
stale 5,75%
stale 2,75%

2023-10-25
2024-01-25

stale 4%
zrnienne 2,71%

2029-04-25
2037-04-25

stale 5,75%
stale 5%

Polska
Polska
Polska
Po1ska
Polska
Po1ska

1 000
1 000
1 000
1284
1 000
1 000
I 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
10 000
1 000
1 162
1 000
1 000
1 000
1 000

Razem papiery dluine notowane na aktywnym rynku regulowanym
Razem papiery dluine notowane na innym aktywnym rynku
Razem papiery dluine nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM DLUZNE

Liczba

Wartosc wg
ceny nabycia

2 800
2 800

2 800
2 800

Wartosc na
Udzial w
31.12.2013 aktywach%

2 858
2 858

0,56
0,56

2 800

2 800

2 858

0,56

494 359
494 359

431963
431 963

454 587
454 587

89,13
89,13

4 000
19 320
77 890
7 975
2 700
21945
16 660
23 730
42 920
8 470
9 194
30 815
29 015
6 505
24 860
81100
28 370
8 100
26 575
13 795
10 300
120

4 003
17 976
81 051
10 831
2 700
21 657
16 870
24 283
43 667
7 924
9 169
31 361
27 820
6401
25 821
12 926
28 486
9 940
25 118
13 460
10 372
127

4 051
18 171
83 876
10 864
2 724
23 062
17 940
25 489
44 387
8 171
10 312
33 780
31456
6 443
27 703
12 768
31 740
10 022
26 079
13 528
11 892
129

0,80
3,56
16,45
2,13
0,54
4,52
3,52
5,00
8,70
1,60
2,02
6,62
6,17
1,26
5,43
2,50
6,22
1,97
5,11
2,65
2,33
0,03

93 094
397 365
6 700
497159

24 895
403165
6 703
434 763

25 938
424 732
6 775
457 445

5,08
83,27
1,34
89,69

TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJi\CE SIEDZIBF; ZA GRANICi\
Lp.

Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwarynku

l.
2.
3.

IEMlliCP LX-LU0546922427
IGHYICP LX-LU0546922856
ILEMICH LX- LU0679203504

nienotowane
nienotowane
nienotowane

niedotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

~ S•bfund•~ Oblig~ji

Nazwa ernitenta
ING (L) Renta Fund Em Markets Debt HC »IC (SICAV)
ING (L) Renta Fund Global High Yield »IC (SICAV)
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt LB»IC (SICAV)

Kraj siedziby
ernitenta
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg

Liczba
165,720
40,114
162,155

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

5

Wartosc wg Wartosc na
Udzialw
ceny nabycia 31.12.2013 aktywach%
3 399
3 426
0,67
1274
0,25
911
3 247
3 381
0,66
7 557
8 081
1,58

DEPOZYTY

Lp.

1.

Nazwa banku

Kraj siedziby banku

W walutach palistw nalezqcych do OECD
PKO BP S.A.
Po1ska
termin 20 14-0 1-07

Wa1uta

PLN

Warunki
oprocentowania

Wartos6 wg ceny
nabycia w danej
wa1ucie

2,40%
Razem depozyty

25 000
25 000

Wartos6 wg
ceny nabycia Wartos6 wg wyceny na 31.12.2013
w tys.
w danej wa1ucie

25 000
25 000

25 002
25 002

Wartos6 wg wyceny na
31.12.2013 w tys.

25 002
25 002

Udzialw
aktywach%

4,90
4,90

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)

406 559
397 365
9 194

W artos6 wg ceny
nabycia
412 334
403 165
9 169

Wartos6 na
31.12.2013
435 044
424 732
10 312

Udzial w
aktywach%
85,29
83,27
2,02

81 100

12 926

12 768

2,50

81 100

12 926

12 768

2,50

Rodzaj
1. Papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb Pailstwa:
- obligacje skarbowe
- ob1igacje infrastrukturalne BGK na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego

L<}czna 1iczba

2. Papiery wartosciowe gwarantowane przez pailstwa nalei:l)ce do OECD:
(z wyl<}czeniem Rzeczposp1itej Po1skiej)
- obligacje skarbowe

GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT

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
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa
DS1017
DS1019
DS1020
DS1023
OK0116
PS0416
PS0418
PS1016
WZ0124

Wartosc na dzien bi1ansowy
5 671
1 096
14 869
2 002
5 991
1 023
13 982
6 306
3 143

Udzial w aktywach %
1,11
0,21
2,92
0,39
1,17
0,20
2,74
1,24
0,62

P APIERY W ARTOSCIOWE EMIT OWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJ!VINEJ JED NO Z P ANSTW NALEZf\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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2. BILANS
sporz11dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj11tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk«; uczestnictwa)

I.

Aktywa
1. Srodki pieni~:i:ne i ich ekwiwa1enty
2. Na1e:i:nosci
3. Transakcje przy zobowiljZaniu

si~

drugiej strony do odkupu

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

31.12.2013

3l.l2.2012

510 050

796 936

19 316

15 871

206

48 535

0

0

450 670

706 115

450 670

706 115

39 858

26 415

6 775

13 545

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozos tale aktywa

0

0

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

2 445

52 673

507 605

744 263

II.

ZobowiljZania

Ill.

Aktywa netto (I-II)

IV.

Kapital funduszu

289148

528 403

I. Kapital wplacony

4 598 056

3 902 309

-4 308 908

-3 373 906

201 010

174 942

171 697

153 041

2. Kapital wyplacony (wie1kos6 ujemna)

v.

Dochody zatrzymane
I. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z 1okat netto
2. Zakumu1owany, nierozdysponowany zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia 1okat

VI.
VII.

Wzrost (spadek) wartosci 1okat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumu1owany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

29 313

21 901

17 447

40 918

507 605

744 263

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.):

1 914 712,189719

2 834 390,643852

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria S
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria F
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria I
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

I 501 727,057559
123 670,526387
2 095,96990 I
147 629,165394
431,424769
53 537,079806
25 305,180068
60 315,785835

2 578 711,934665
5 799,696364
2 146,007319
151 679,543637
115,388269
45 073,393331
24 477,073637
26 387,606630

263,85
263,85
263,85
279,25
264,51
263,85
264,00
266,13

261,81
261,81
261,81
276,12
261,81
261,81
261,81
262,88

Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa (w zl.)
Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa (w zl.)
Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa (w zl.)
Wartosc aktyw6w netto najednostkli uczestnictwa (w zl.)
Wartosc aktyw6w netto najednostkli uczestnictwa (w zl.)
Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa (w zl.)
Wartosc aktyw6w netto najednostkli uczestnictwa (w zl.)
Wartosc aktyw6w netto najednostkli uczestnictwa (w zl.)

kategoria A
kategoria P
kategoria S
kategoria E
kategoria F
kategoria I
kategoria K
kategoria T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depr~~gow ci Funduszy

~abe1a Kalinowska

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ!f!SC sprawozdaniafinansowego
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjljtkiem wyn iku z operacji przypadaj11cego na jednostk'< uczestn ictwa)

I.

Przychody z lokat
1.

01.01.2013
31.12. 2013

01.01.2012
31. 12.2012

26 018

24 608

25 754

24 604

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwii}Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych

5.

Pozos tale

II.

172

Koszty funduszu
1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucjt;

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwii}Zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

92
7 362

6 660

7 339

6 081

11

27

10. Koszty odsetkowe
11.

Koszty zwii}Zane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozostale

III.
IV .

Koszty funduszu netto (IT-Ill)

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.
2.

VII.

540

Koszty pokrywane przez towarzystwo

VI.

4

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytulu r6tnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytulu r6tnic kursowych
Wynik z operacji

12

12

0
7 362
18 656
-16 059

0
6 660
17 948
48 722

7 412

10 269

-316

518

-23 471

38 453

530

-686

2 597

66 670

1,29
1,29
1,29
1,87
1,70
1,29
1,38
2,04

23,51
23,51
23,51
24,21
23,51
23,51
23,51
21,14*)

Wynik z operacji w podziale na kategoriejednostek uczestnictwa (w zl)
A
p

s
E
F
I
K

T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Deplrtamentu Ksit;go

lzabela Kalinowska

•J do wy liczenia p odanej wartosci zostala uwzglfdniona cena,

wedlug kr6rej nastqpi/o pierwsze zbycie Jednoslki uczeslnictwa kalegorii T

Rachunek wyniku z op eracji nalety analizowac lqcznie z notami objasniaj qcymi i iliformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfSC
sprawozdania finan sowego
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO (w tys.zlotych z wyj~tkiem liczby jectnostek uczestnictwa)
I. Zmiany Wartosci Akrywow Netto
1. Wartosc aktywt'iw netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodt'iw 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 (razem), w tym:
a) razem zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tyt. zbytychjednostek uczestnictwa)
b) razem zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tyt. odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. L~czna zmiana aktywt'iw netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktywt'iw netto na koniec okresu sprawozdawczego

01.01.2012
31.12.2012

744 263
2 597

353 388
66 670
17 948

18 656
7 412
-23 471

10 269
38 453

2 597

66 670

0
0
0

0
0
0

0
-239 255
695 747

0
324 205
833 638

935 002

509 433

-236 658

390 875
744 263

507 605
603 244

8. Srednia wartosc aktywt'iw netto w ol<resie sprawozdawczym

01.01.2013
31.12.2013

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

497 375
01.01.2012
31.12.2012

-919 678,454133

1312 219,807255

2 653 678,034035

3 376 758,244292

- jednostka A

2 411 932,35I93I

3 247 685,953089

- jednostka P

142 772,03859I

6 315,779418

- jednostka S

824,538478

927,879206

- jednostka E

28 443,594479

54 267,047314

a) razemliczba zbytychjednostek uczestnictwa, w tym:

- jednostka F

3I6,036503

910,I299I9

- jednostka I

20 I89,678825

25 429,051539

- jednostka K

10 899,53285I

13 226,008692

-jednostka T

38 300,262377

27 996,395115

b) razem liczba odkupionych j ednostek uczestnictwa, w tym:

3 573 356,488168

2 064 538,437037

- jednostka A

3 488 917,229037

2 008 I95,138796

- jednostka P

24 90I,208568

3 698,594982

- jednostka S

874,575896

I 444,052639

- jednostka E

32 493,972722

29 089,852667

- jednostka F

0,000003

4 336,489720

-jednostka I

II 725,992350

IO 430,373852

- jednostka K

IO 071,426420

5 735,I45896

-jednostka T

4 372,083I72

1 608,788485

-919 678,454133

1 312 219,807255

- jednostka A

-I 076 984,877106

I 239 490,814293

- jednostka P

II7 870,830023

2 617,184436

- jednostka S

-50,0374I8

-516, I73433

- jednostka E

-4 050,378243

25 I77,I94647

c) razem saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa, w tym:

- jednostka F

3I6,036500

-3 426,35980I

- jednostka I

8 463,686475

I4 998,677687

- jednostka K

828,106431

7 490,862796

- jednostka T

33 928,179205

26 387,606630

1 914 712,189719

2 834 390,643852

2. Liczbajednostek narastajl)CO od poczl)tku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) razem liczby zbytychjednostek uczestnictwa, w tym:

23 579 009,044449

20 925 331,010414

- jednostka A

22 503 902,078834

20 091 969,726903

- jednostka P

540 088,798438

397 316,759847

- jednostka S

14 190,797626

13 366,259148

- jednostka E

249 5I7,287302

221 073,692823

-jednostka F

10 731,025914

10 414,98941I

-jednostka I

106 927,035944

86 737,357119

- jednostka K

87 355,362899

76 455,830048

- jednostka T

66 296,657492

27 996,395115

b) razem liczby odkupionychjednostek uczestnictwa, w tym:

ING Subfundusz Obligacji

01.01.2013
31.12.2013

21 664 296,854 730

18 090 940,366562

- jednostka A

21 002 175,02I275

17 513 257,792238

-jednostka P

416 418,272051

391517,063483

- jednostka S

12 094,827725

11220,251829

- jednostka E

101888,121908

69 394,149186

- jednostka F

10 299,601145

IO 299,601142

- jednostka I

53 389,956138

41 663,963788

-jednostka K

62 050,182831

51 978,756411

- jednostka T

5 980,871657

1 608,788485
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c) razem sa1do zmian 1iczby jednostek uczestnictwa, w tym:

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

I 914 712,189719

2 834 390,643852

- jednostka A

I 501 727,057559

2 578 711,934665

-jednostka P

123 670,526387

- jednostka S

2 095,969901

5 799,696364
2 146,007319

- jednostka E
- jednostka F

147 629,165394

!51 679,543637

431,424769

115,388269

-jednostka I
- jednostka K

53 537,079806

45 073,393331

25 305,180068

24 477,073637

- jednostka T

60 315,785835

26 387,606630

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

I. Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostka A, P, S, I
- jednostka F
- jednostka K
- jednostka E
- jednostka T
2. Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego

261 ,81
261,81
261,81
276,12
262,88

231,18
231,18
231,18
242,97
234,89*)

- jednostka A, P, S, I
- jednostka F
- jednostka K
- jednostka E
- jednostka T

263,85
264,51
264,00
279,25
266,13

261,81
261,81
261,81
276,12
262,88

0,78%
1,03%
0,84%
1,13%
1,24%

13,25%
13,25%
13,25%
13,64%
13,06%**)

255,25
2013 -09-05

231,08
2012 -01-05

III. Zmiana wartosci aktywow netto na jednostkf uczestnictwa

3. Procentowa zmiana wartosci akt}w6w netto najednostkl( uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostka A, P, S, I
- jednostka F
- jednostka K
- j ednostka E
- jednostka T
4. Minima1na wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa:
- jednostka A, P, S, I
wdniu:
- jednostka F
wdniu

255,28

231,08

2013-09-05

2012-01-05

255,25

231,08

wdniu

2013-09-05

2012-01 -05

- jednostka E
wdniu
- j ednostka T
wdniu

269,85
2013-09-05
257,09
2013 -09-05

242,88
2012-01-05
234,73
2012-02 -10

269,94
2013 -05 -09
269,94
2013-05-09
269,94
2013-05 -09
285,05
2013-05-09
271,48
2013 -05 -09

261,81
2012-12-31
261,81
2012-12-31
261,81
2012-12-31
276,12
2012-12-31
262,88
2012-12-31

263,82
2013 -12-30
264,48
2013 - 12-30
263,98
2013-12-30
279,22
2013-12-30
266,10
2013 -12-30

261 ,72
2012-12-28
261,72
2012-12-28
261,72
2012-12-28
276,03
2012-12-28
262,79
2012-12-28

- jednostka K

5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa
- jednostka A, P, S, I
w dniu:
- j ednostka F
wdniu
- jednostka K
wdniu
- j ednostka E
wdniu
- jednostka T
w dniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostka A, P, S, I
wdniu:
- j ednostka F
wdniu
- j ednostka K
wdniu
- jednostka E
wdniu
- jednostka T
wdniu
*) wartosc, wg kt6reJ nastqpilo pierwsze zbycie w dniu 01.02.2012 r.
"'*)dane w stosunku rocznym

lNG Subfundusz Obligacji
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IV.Procentowy udzial kosztOw funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym:
I. Procentowy udzial
2. Procentowy udzial
3. Procentowy udzial
4. Procentowy udzial
5. Procentowy udzial
6. Procentowy udzial

wynagrodzenia dla Towarzystwa
wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjt;
oplat dla depozytariusza
oplat zwi¥anych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
oplat za uslugi w zakresie zarz~dzania aktywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1,22%
1,22%

1,34%
1,22%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

W sprawozdaniu finansowym wyst?puje r6tnica pomi?dzy wartosciq akryw6w netto wed/ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq akryw6w
netto na koniec bie:iqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z u)?cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji doryczqcych
/ego okresu, Jakie wystqpi/y w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly U}?te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto nale:iy analizowac /qcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC
sprawozdan ia finansowego

ING Subfundusz Obligacji
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5. NOTY OBJASNIAJ;\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujl) nastypujl)ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. IlT 146 poz.l546 ze zm.)
Rozporzljdzenie Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. m 249 poz.l859)
zwane dalej Rozporzljdzeniem.

I) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jyzyku pol skim i w walucie polskiej .
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane Sl) w tysil)cach zlotych, z wyj<jtkiem wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa. Jezeli charakter
i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajl)cych albo informacji dodatkowej.
Na dziel1 bilansowy ustalono wynik z operacj i Subfunduszu, obejmujljcy:
1) przychody z lokat netto- stanowiljce r6znicy pomiydzy przychodami z lokat, a kosztami Subfunduszu netto.
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dziel1 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 dodatkowl).
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla !NG Parasol a FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla ka:!:dego subfunduszu.
1. Operacje dotyczljce Subfunduszu ujmuje siy w ksit;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczlj.
2. Nabyte skladniki lokat ujmuje sit; w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj<jcej prowizjy maklerskl).
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadajlj ceny nabycia r6wn<j zeru.
4. Skladniki 1okat otrzymane w zamian za i1me skladniki majlj ceny nabycia wynikajl)Cl) z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanlj o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniyzne.
5. Zmiany wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powoduj<jC<j zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6.

Zysk lub stratt; ze zbycia lokat wylicza siy metodl) HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
sk01ygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezl)cej wartosci ksiygowej (nie stosuje siy do
skladnik6w lokat bydl)cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz<jdzenia).
7. Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
8. W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sl) transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit; nabycie skladnika.
9. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
10 . Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
11. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, d1a kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;dnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowil)Za11.
12. Jezeli transakcja kupnalsprzeda:l:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajljcym z pie1wotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w 1okat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupnalsprzeda:l:y, a przede
wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienit;znych).
13. Operacje dotyczljce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej Sl) wyra:l:one, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dziel1 ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu Sl) wyra:l:one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okre51a sit; w relacji do euro.
14. Srodki w walucie nabyte p1zez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowilj
lokat Subfunduszu a ich ujt;cie w ksit;gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
15. Zobowil)Zania i naleznosci Subfunduszu wynikajljce z zawartych transakcji kupna 1ub sprzeda:l:y waluty w zwil)Zku z rozliczeniami walutowymi kupna
Iub sprzeda:l:y papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
16. Przychody z lokat obejmujl) w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (p1zychody 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 sal do roznic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowil)Za11 w walutach obcych.
17 . Koszty Subfunduszu obejmuj<j w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:l:yczek zaciljgniytych przez Subfundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwil)Zku z wycenl) srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowil)Zat1 w wal utach obcych.
18 . Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniyznych na rachunkach bankowych oraz 1okat tenninowych powit;kszajlj wartos6 aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
19. W ka:Zdym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajlj uprzednio utworzonl)
rezerwt;. Limitowane koszty operacyjne Sl) ujmowane w wysokosci 1J..ie przekraczajljcej maksymalnego limitu reze1w. Rezerwa naliczana jest ka:Zdego dnia
wyceny od wartosci aktyw6w netto z pop1zedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z wlasnych
srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
20. Towarzystwo z tytulu administracji i zarzljdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:l:dego miesiljca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajljcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
21. Towarzystwo pobiera oplatt; dystrybucyjnlj, oplatt; za konwersjy oraz oplatt; umorzeniowl) (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowilj zobowil)Zanie Funduszu wobec TFI- nie Sl) ujmowane w przychodach i kosztach.
22. Koszty zwil)Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sl) w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obcilj:l:ajlj Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza siy na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dziet1 ujycia zobowil)Zania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt;
zbycialnabycia sklad111k6w lokat dotyczl)Cl) WiyCeJ BIZ jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcj1 obcil)ZaJl! te Subfundusze propo~
cj Jalnie do
udz~alu wartosci transakcJI danego Subfunduszu w wartosc1 transakCJI og6lem
~
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23. Ksiygi rachunkowe prowadzone Sij w taki spos6b, aby na kai:dy dzien wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajijcych na kai:dij
kategoriy jednostek uczestnictwa (JU).
24. Dniem wprowadzenia do ksiijg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujycia zbycia lub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze (z
tym, ze na potrzeby okre5lenia wartosci aktyw6w netto na JU w okreslonym dniu wyceny nie uwzglydnia siy zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym
wynikajijcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
25. Wszystkie zobowiijZania zwiijZane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrai:ane Sij w kwocie wymagajijcej zaplaty.
26. JU podlegajij odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S1) 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 (GPW).
W dniu wyceny oraz na dziei\. sporzijdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje: wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu;
ustalenia wartosci zobowiijZai\ Funduszu oraz zobowiijZan Funduszu zwiijZanych z funkcjonowaniem Subfunduszu; ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajijcych na JU kai:dej kategorii a takze ustalenia ceny zbycia i odkupienia JU kai:dej kategorii.
Wartosc aktyw6w Funduszu oraz wartos6 zobowiijZan Funduszu w danym dniu wyceny jest ustalana wg stan6w aktyw6w w tym dniu wyceny oraz wartosci
aktyw6w i zobowiijZan w tym dniu wyceny. Wartos6 aktyw6w netto Funduszu ustala siy pomniejszajiJc wartosc aktyw6w Funduszu w danym dniu wyceny o jego
Wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu na JU kai:dej kategorii ustala siy w oparciu o wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu w danym dniu wyceny przypadajijcych na
JU danej kategorii podzieloniJ przez liczby JU tej kategorii ustalonij na podstawie rejestru uczestnik6w i subrejestru uczestnik6w w tym dniu wyceny.
Aktywa Subfunduszu wycenia siy, a zobowiijZania ustala siy wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz1jdzenia.
Wartosc godziw11 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 aktvwnym rvnku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sij nastypujijce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) listy zastawne,
2) dluzne papiery wartosciowe,
3) instmmenty pochodne,
4) certyfikaty inwestycyjne,
5) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majijce siedzibt< za granic1),
6) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartos6 godziw11 skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien 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,
stanowi11cej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrotow na danym skladniku lokat by! znacz1)co niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostypny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostypny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartos6 godziw11 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziei\ wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza siy wedlug ostatniego dostypnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynk:u, a w przypadku jego braku- innej,
stanowiijcej 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 melody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje siy wartos6 wyznaczonij 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 wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje siy ceny z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostypne Sij wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gl6wnym dostypne s1) infonnacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje siy
sredni11 arytmetyczn1j z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y, z tym, ze uwzglydnienie wyl1jcznie oferty sprzedai:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzedai:y uwzglydnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie Sij dostypne, to do wyceny stosuje sit< sredni11 arytmetyczn1j z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym sk!adnikiem w poprzednim miesi1)CU.
3) jezeli niedostypne S1) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje siy wartosc oszacowan11 przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), ajezeli oszacowania te nie S1) dostypne stosuje siy wartosc oszacowana przez wyspecjalizowan11
niezale:i:n1) jednostkt< swiadcz1)C1) tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez !y jednostky przep!yw6w pieniyi:nych zwiijZanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostky tak1) uznaje siy za niezalei:n1), jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedostypne Sij wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje siy wyceny w oparciu o publicznie ogloszonij na aktywnym rynku ceny
nier6Zniijcego siy istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat byd1)cych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosci1) godziw1) jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku g16wnego dokonuje siy na koniec kai:dego kolejnego miesi11ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym sk!adniku lokat w okresie ostatniego pe!nego miesi11ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic11 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 pe!nym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastypuje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczycia notowa(J do konca okresu porownawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna siy obr6t papierem wartosciowym, wybor rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczegolnych
rynkach w dniu pietwszego notowania.
7. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj1)CY l1jcznie nastypnjijce kryteria:
1) instrumenty bydijce przedmiotem obrotu na rynku 51) jednorodne,
2) zazwyczaj w kai:dym momencie wystypuj1) zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane SiJ do publicznej wiadomosci.
8. Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku g!6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj1) aktywnos6 rynku dla kai:dego sk!adnika lokat. Jezeli przez badany
miesi1)C by! dostypny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regulamie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje siy, ze rynek dla danego
skladnika lokatjest aktywny.
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III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktvwnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sl) nastt;pnjljce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) instrumenty pochodne,
2) listy zastawne,
3) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
4) j ednostki uczestnictwa,
5) certyfikaty inwestycyjne,
6) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majljce siedzibt; za granicl),
7) depozyty,
8) waluty niebt;dl)ce depozytami,
9) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit;, z zastrze:i:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastt;pnjljcy spos6b:
I) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienit;:i:nego bt;dl)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 oka:i:e 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
Subfunduszu.
2) dlu:i:ne papiery wartosciowe zawierajl)ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne Sl) scisle powil)Zane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 calego instrumentu
finansowego bt;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglt;dniajl)C w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie Sl) scisle powil)Zane z wycenianym papierem dlu:i:nym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego bt;dzie stanowic sumt; wartosci dlu:i:nego 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. Je:i:eli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie mo:i:e by6
wiarygodnie okre5lona to taki instrument wycenia sit; wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniajl)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
skorygowanl) cent; nabycia (co oznacza, :i:e do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienit;:i:nych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wvceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiljzaniu sit; drugiej strony do odkupu wycenia sit;, poczljwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodl) skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka:i:e sit; konieczne.
2. Zobowil)Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowil)Zaniu sit; Funduszu do odkupu, wycenia sit;, poczl)wszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:i:y, metodl) korekty r6znicy pomit;dzy cenl) odkupu a cenl) sprzeda:i:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikajljca z ksiljg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonlj skorygowanlj cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstawt; do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w ko1ejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit; dlu:i:ne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Nale:i:nosci z tytulu udzielonej po:i:yczki papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowil)Zania z tytulu otrzymanej po:i:yczki papier6w wartosciowych ustala sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1.

2.
3.

W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;dl)cych papierami dlu:i:nymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartos6 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 1ub instytucje
wsp6lnego inwestowania majljce siedzibt; za granicl) - wycena w oparciu o ostatnio ogloszonlj wartos6 aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglt;dnieniem zdarzen m<\il)cych wplyw na ich wartos6 godziwl), jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
3) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszeclmie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci w
przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pienit;:i:nych;
4) w przypadku wa1ut nie bt;dl)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.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodzl) z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane Sl) w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;dl) stosowane w spos6b ciljgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powy:i:sze bt;dl) prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany
zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1.

Aktywa oraz zobowil)Zania denominowane w wa1utach obcych wycenia sit; lub ustala w walucie, w kt6rej Sl) notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie Sl) notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej Sl) denominowane.

2.

Aktywa oraz zobowil)Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit; w walucie, w kt6rej wyceniane Sl) aktywa i ustalane zobowil)Zania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego 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 sit; w relacji do euro.

3.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.
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NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z tytulu zbytych 1okat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych po:i:yczek
Pozostale - premia inwestycY.jna

31.12.2013

31.12.2012

188

48 535

18

NOTA3
ZOBOWI;\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi1p:aniu si~ funduszu 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 ob1igacji
Z tytulu kr6tkoterminowych po:i:yczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:i:yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub por~czen
Z tytulu rezerw
Pozostale zobowi1p:ania, w tym:
- wynagrodzenie Towarzystwa

206

48 535

31.12.2013

31.12.2012

I 255
549

3 893
47 703

641

I 077

534

752

2 445

52 673

NOTA4
SRODKI PIENIF,;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENI~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju wa1ut)- w tys.
Wartosc na 31.12.20 13
w wa1ucie
wPLN
19 309
19 309
4
3
200
2
2

19 316

15 871

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIEN1~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOWIJ\ZAN FUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
Srednia wartosc w walucie
Wa1uta
wwa1ucie
~prawozdania (PLN)
PLN
sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow pieni~znych:
15 795
15 795
EUR
60
261
HUF
32
2 261
RON
83
79

16167
III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENI~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTA5
RYZYKA
I. POZIOM OBCI1\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
Sredni wa:i:ony okres do wykupu (duration) Subfunduszu wyni6sl3,91 roku.
a) Wskazanie aktyw6w obci[j:i:onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj1fcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Funduszu spowodowane zmianami 1ynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi.yksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bi1ansowy papiery dluzne o stalym oprocentowaniu stanowily 80,32% wartosci aktyw6w Subfunduszu a papiery dlu:i:ne zerokuponowe stanowily
3,56% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
b) Wskazanie aktyw6w obci[j:i:onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienioy:i:nych wynikaj1fcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dlu:i:nych instrument6w finansowych o zmie1mym oprocentowaniu wyst.ypuje ryzyko przeplyw6w pieni.yznych wynikaj1fce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest d1a danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
W portfelu Subfunduszu znajduj1f si~ papiery wartosciowe, kt6rych oprocentowanie zale:i:y od wysokosci stawek WIBOR 3M i 6M. Na dzien bilansowy w
sklad lokat Subfunduszu wchodzily papiery dlu:i:ne o zmiennym oprocentowaniu, kt6re stanowily 5,81% wartosci aktyw6w.
2. POZIOM OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czy1mikami ryzyka kredytowego S1f: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi.ytosci kredytowej.
Uczestnicy funduszu akceptuj1f niskie ryzyko kredytowe wynikaj1fce z inwestycji w instrumenty dluzne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypa1ne i korporacyjne wi[j:i:1f si.y z wy:i:szym ryzykiem kredytowym, uzale:i:nionym od wiarygodnosci
kredytowej emitenta.
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Nieskarbowe dluzne papie1y wartosciowe stanowily na dziei\ bilansowy 3,92% aktyw6w Subfunduszu. Posiadane emisje obligacji infrastrukturalnych Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego mlljq gwarancje Skarbu Pru1stwa. W aktywach Subfunduszu znajdujq sit; r6wniez
obligacje wlasne tego banku. Agencja Ratingowa Fitch nadala dla BGK rating na poziomie r6wnym ratingowi Polski: rating dlugoterminowy (!DR) "A-", z
perspektyw<j stabilnq; rating kr6tkoterminowy (!DR) "F2"; rating wsparcia okreslono na poziomie 1. Obligacje Banku Ochrony Srodowiska (BOS) sq
obligacjami niezabezpieczonymi. W kwietniu 2013 roku agencja ratingowa Fitch utrzymala i potwierdzila rating dla tego banku na poziomie: ocena
dlugoterminowa BBB z perspektywq stabilnq i ocena kr6tkoterminowa F3; rating wsparcia okreslono na poziomie I.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi<jZane sq z ryzykiem kredytowym banku. Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane sq na
lokatach ovemight. Lokaty te zakladane sq na okres I dnia roboczego lub na okres obejmuj<jcy dziei\ otwarcia lokaty oraz nastt;pujqce po nim dni wolne od
pracy. Na dziei\ bilansowy stanowily 3, 79% wartosci aktyw6w. Dodatkowo 4,90% wartosci aktyw6w ulokowane bylo na depozycie w PLN w banku PKO BP.
3. POZIOM OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN FUNDUSZU R YZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Na dzie11 bilansowy na rachunku bankowym funduszu znajdowalo sit; I tys euro, 200 tys. forint6w oraz 2 tys lei rumui\skich, kt6re stanowily 0,002% wartosci
aktyw6w. Zagraniczne skarbowe papiery wartosciowe stanowily 2,50% wartosci aktyw6w.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF,: SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Fundusz na dziei\ bilansowy nie zawieral ww. transakcji.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciqgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polskq
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
I EUR
200 HUF
2 RON

w przeliczeniu:
4 PLN
3 PLN
2 PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
1 PLN
0,2 EUR
1 PLN
55 HUF
-RON
- PLN

Czt;s6 aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codzie1mej wyceny
wyliczanajest wartos6 tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartos6 zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
914 028 HUF
12 768 PLN
- EUR
- PLN
Pozostale pozycje bilansu Funduszu wyra2:one sq wylqcznie w zlotych polskich.

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
734 621 HUF
10 267 PLN
I 971 EUR
8 057 PLN

2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

obligacje - zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
obligacje - zrealizowane r6znice kursowe (HUF)
obligacje - niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
obligacje - niezrealizowane r6znice kursowe (RON)

01.01.2012
31.12.2012

102
416
202
328

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

obligacje- zrealizowane r6Znice kursowe (EUR)
obligacje - zrealizowane r6znice kursowe (HUF)
obligacje - zrealizowane r6znice kursowe (RON)
obligacje- niezrealizowane r6Znice kursowe (HUF)
obligacje - niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)

-21
-249
-46

Zrealizowane r6inice kursowe razem
Niezrealizowane r6inice kursowe razem

-316
530

-484
-202
518
-686

4. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs EUR (euro)- 4,1472
kurs HUF (forint wt;gierski) za 100- 1,3969
kurs RON (lej rumui\ski) - 0,9262

ING Subfundusz Obligacji
16

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

6 982
31

9 666
10

obligacje
bony skarbowe
tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maj<jce siedzib~ za granic<j
Razem

399
7 412

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-23 048

37 582

-423
-23 471

871
38 453

593
10 269
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

obligacje
tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj<jce siedzib~ za granic<)
Razem

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

NOTA 11
KOSZTY SUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj<jtkiem koszt6w z tytulu uslug
maklersldch, oplat transakcyjnych zwi<jzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci<)Zen nalozonych
przez wlasciwe organy panstwowe w zwi<jZku z dzialalnosci<j Subfunduszu, kt6re pokrywane S<j bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj<jlimitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOWNIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRI;BNIENIE CZI;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<jdzania Subfunduszem pobiera na koniec kuzdego miesi<jca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<jcych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:
maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia (w %)

wynagrodzenie
faktycznie pobrane (w %)

kate go ria A

1,50

1,25

kategoria P

1,50

1,25

kate go ria S

1,50

1,25

kategoria F

1,50

1,25 do 1.09.2013
0,50 od 2.09.2013

kategoria I

1,50

1,25

1,50

1,25 do 21.10.2013
0,95 od 22.10.2013

kategoria E

1,00

0,90

kategoria T

0,80

0,80

kategoriaK

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

-~~----·-~------~~----

Wartos6 aktyw6w nctto na koniec roku obrotowego (w tys. zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
jednostki kategorii A, P, S, I
jednostki kategorii F
jednostki kategorii K
jednostki kategori i E
jednostki kategorii T

353 388

359 062

263,85
264,51
264,00
279,25
266,13

261,81
261,81
261,81
276,12
262,88

231,18
231,18
231,18
242,97

220,36
220,36
220,36
230,36

Dyrektor Dep1

zabela Kalmowska

17

----·-·-----·-

744 263

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG Subfundusz Obligacji

31.12.2010

507 605

6. INFORMACJA DODATKOWA
1) Informacje o znaczllcych zdarzeniach dotyczllcych !at ubieglych,
sprawozdawczy.

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za bie:il!CY okres

Nie zasz!y.

2) Informacje o znaczllcych zdarzeniach jakie nast11pily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3) Zestawienie oraz objasnienie r6:inic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz11dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie zaszly.

4) Dokonane korekty

bl~d6w

podstawowych.

Nie wystl)pily.

5) W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwi11zane.
Nie dotyczy.

6) Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz ob1icza calkowitlj ekspozycjy zgodnie z rozporzljdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dziala1nosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktua1nie stosowanlj metodl) calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda absolutnej wartosci zagrozonej.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporzljdzenia nieprzekracza1ne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobiet1stwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfe1a referencyjnego, Sl) nastypujl)ce:

Nazwa Subfunduszu

Metoda

lNG Obligacji

Metoda
zaangaiowania

Nieprzekracza1na
wartosc calkowitej
ekspozycji

Oczekiwana wartos6 wskainika dzwigni
finansowej oraz prawopodobienstwo jego
przekroczenia

Portfe1
referencyjny

100% wartosci
aktyw6w netto
subfunduszu

-

·-·-~

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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lNG Subfundusz Obligacji
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodn ie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U . z 2013 r. , poz.330) Zarzqd ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Obligacji, na kt6re sklada sit,::
I) wprowadzen ie do sprawozdania finan sowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 490.528 tys. z{otych;
3) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudni a 2013 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapita{y na sumt,: 507.605 tys. z{otych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazujqcy zysk z operacji w kwocie 2.597 tys. z!otych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj1)ce zmniej szenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwott,: 236.658 tys. zlotych;
6) noty objasniajqce;
7) informacja dodatkowa.

Prezes arzqdu

Malgorzata Barska
Wicepre=es Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zar=qdu

~
Gerardus Dashorst

C=lonek Zarzqdu

-~~~
Robe11 Bohynik

C=lonek Zarzqdu

/uaumM-

Izabela Kalino wska

Dyrektor Departamentu

Ksi~gowosci

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Fundus::y

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych- lNG Bank Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Obligacji
(zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZC!Ce stan6w aktyw6w, w tym w
szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pienittznych i rachunkach papier6w
wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., SC! zgodne ze stanem faktycznym.

OYK.ct

IUf<.

Departamentu Opcracj ynk6w Finansowych
i Klient6w tegicznych

lNG BANK Sli\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy - 130 100 000,00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zl

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

Sqd Rejonowy w Katowicach

ING .I.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,

Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwiniEitych. NajwiEikszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwiEikszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwiniEitych okazala siEi Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwiEikszych sp6lek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily siEi nie tylko sp6lki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq siEi o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
siEi sytuacja na rynkach wschodzqcych . Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych siEi ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%) . Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%).
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rzEidu 8% plasowal siEi pomiEidzy rynkami rozwiniEitymi
(srednio +25%) i rynkami ro zwijajqcymi siEi (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwagEi zyski sp6lek, zblizone Sq do
kraj6w rozwiniEitych, a jesli wziqc pod uwagEi majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, ie inwestorzy spodziewajq siEi
wzrost6w wynik6w polskich przedsiEibiorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok byl podobny do roku 2009, jesli chodzi o klasEi sp6lek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6lki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly duze sp6lki (WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okazalo siEi inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%) . Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%) oraz zywnosciowy (-11%).
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego . Jego poczqtek byl pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwiEikszajqcym skaiEi niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmianEi polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wiEikszq dywersyfikacjEi lokat i daje szersze mozliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy oplatEi za zarzqdzanie funduszami dostEipnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez zewnEitrznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE bEidqcych w ofercie 15 TFI. R6wniez w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO . W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przejEitY przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przeiEitv przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofertEi produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Panstwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy siEi z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013 . Chcemy za to serdecznie podziEikowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje siEi, ie w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszczEidzanie staje siEi koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze krEigi Polak6w.
Zyczymy Panstwu, a by caly rok 2014 by! udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stronEi www .ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

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

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6!ek
lNG Subfundusz Se lektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapita!u 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39%
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3,68%
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6!ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6!ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6!ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny D!ugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6!ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

47,01%
23,01%
21,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00%
-4,05%
-5,29%
-10,31%
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%

Cz!onek Zarzqdu

Cz!onek Zarzqdu

Cz!onek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

a.:.....k--~
Dariusz Korona
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ING SUBFUNDUSZ OCHRONY KAPITALU 90
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINlt\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Ochrony
Kapitalu 90 (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (,Fundusz") z siedzibq w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmujqcego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniajqce i informacjy dodatkowq (,zalqczone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnos6 i jasnos6 sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzqdzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowos6 ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzqdzajqcego Funduszem i reprezentujqcego Fundusz. Ponadto Zarzqd Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa Sq zobowiqzani do zapewnienia, aby zalqczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6iniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkowq i finansowq, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia Sq prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Rady Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyska6 racjonalnq pewnos6, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodq
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych
szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalqczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

dostarczylo nam wystarczajqcych podstaw do wyrazenia opinii o zalqczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4. Naszym zdaniem zalqczone 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 majqtkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzieri.
31 grudnia 2013 roku;
• sporzqdzone zostalo zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq.)
rachunkowosci, wynikajqcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajqcymi na formy i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujqcymi przygotowywanie sprawozdari. finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzqdzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi'!zuj4cymi przepisami,
zostaly dolqczone do polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzqdzonego za rok
zakori.czony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w Imieniu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

Biegly Rew dent
Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Ernst & Young Audyt Polska
sp&ka z ograniczon'l odpowiedzialno~d<\
sp6tka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 W!\rB~i\Wf\
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ OCHRONY KAPITAtU 90

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU OCHRONY KAPITALU 90
Nazwa funduszu:

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(dawniej ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
Typ funduszu:
lNG Parasol FlO posiada osobowosc prawnq. lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90 utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
Konstrukcja funduszu:
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFIJWI4033-916-1-209512006
Data utworzenia:
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu I marca 2009 r. lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (lNG Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fundusz inwestycyjny otwarty dzialajqcy pod nazwq lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (lNG Parasol FlO).
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
13 czerwca 2006 r. pod numerem RFi 238
Do dnia 14 kwietnia 20 I 0 r. Subfundusz funkcjonowal pod nazwq lNG Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90 jestjednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwaldopuszczalne nazwy):
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I 0.
II.
12.
13.

ING Subfundusz Got6wkowy I JNG Got6wkowy I ING (P L) Got6wkowy
JNG Subfundus:: Obligacji I JNG Obligacji I ING (PL) Obligacji
lNG Subfundusz Ochrony Kapitaln 90 I lNG Ochrony Kapitalu 90 I lNG (PL) Ochrony Kapitaln 90
ING Subfundus:: Stabilnego Wzrostu I ING Stabilnego Wzrostu I ING (PL) Stabilnego Wzrostu
ING Subfundusz Zr6wnowatony I ING Zr6wnowatony I ING (PL) Zr6wnowatony
ING Subfundusz Akcji I ING Akcji I ING (P L) Akcji
ING Subfundus:; Srednich i Malych Sp6lekl ING Srednich i Malych Sp6lek I ING (PL) Srednich i Malych Sp6lek
ING Subfundus:; Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG Akcji Srodkowoeuropejskich I ING (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
ING Subfundus:; Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
ING Subfundus:; Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I ING Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
ING Subfimdusz Selektywny I ING Selektywny I ING (PL) Selektywny
ING Subfundusz Chiny i lndie USD I ING Chiny i Jndie USD I ING (P L) Chiny i lndie USD I JNG Chiny i lndie
ING Subjundusz Rosja EUR I ING Rosja EUR I ING (PL) Rosja EUR I ING Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualnq polityk~ inwestycyjnq dzi~ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgni~cia celu inwestycyjnego.
Fundusz dqi:y do utrzymania wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk~ uczestnictwa na poziomie nie nizszym niz 90% najwyzszej publikowanej w
czasie funkcjonowania Subfunduszu wartosci aktyw6w netto Subfunduszu najednostk~ uczestnictwa ("Poziom Minimalny"). W celu tym stosowane Sq techniki
inwestycyjne polegajqce na systematycznym dostosowywaniu alokacji aktyw6w w dluzne instrumenty finansowe i w akcje do wydarzeil na rynku kapitalowym, w
celu utrzymywania optymalnej alokacji pozwalajqcej na osiqgni~cie celu inwestycyjnego przy r6wnoczesnej maksymalizacji dochod6w z inwestycji aktyw6w w
akcje, przy zachowaniu przyj~tych zasad dywersyfikacji lokat. Poziom Minimalny wzrasta wraz ze wzrostem wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
powyzej ostatnio opublikowanej najwyzszej wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk~ uczestnictwa.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sq w papiery wartosciowe zgodnie z naste;pujqcymi zasadarni dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- do 30% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por~czone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do I 00% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, nie b~dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, por~czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa lub NBP - do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- 0% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib~ w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do 10% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 61qcznie- do 60% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 1.
11. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
12. Subfundusz moze lokowac powyzcj 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por~czone przez Skarb Pailstwa, 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 emisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si~ zmiennych rynkowych.
Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61kq akcyjnq prawa polski ego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M (Polska) SA).
ING IM (Polska) sA Jest sp6lk'! akcyJnq prawa polsktego, w kt6reJ 100% akcJJ pos1ada ING Investment Management (Europe) B v. Fundusazre rezentowany
~'
przez lNG TFI S A, zawar! z lNG IM (Polska) SA. umow~ o Zarzqdzamu Pak1etem Pap1er6w Wartosciowych
lNG Subfundusz Ochrony Kap1talu 90

i../

W dniu 27.09.2013 r. Zarz~dy Sp61ek oglosily zamiar pol~czenia w drodze przej<;cia przez sp61k<; ING TFI S.A. sp61ki ING IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt I Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majf!tku sp6lki ING IM (Polska) S.A. na sp61k<; ING TFI S.A. Pol~czenie
nast~pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmuj~cej poprzez emisj<; nowych akcj i, kt6re sp6lka przejmujf!ca wyda akcjonariuszowi
sp6lki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan polf!czenia sporz~dzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zalf!cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost<;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz~dy obu Sp61ek dzialaj~c na podstawie Art. 505. § I ust. 3 I K.s.h udost<;pnily opini<; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol~czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest31.12.2013 r.

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz~dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w dajf!cej si<; przewidzie6
przyszlosci, tzn. w cif!gu co najmniej 12 miesi<;cy od 31.12.2013 r. Nie istniej~ okolicznosci wskazuj~ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa

ograniczon~ odpowiedzialnosci~

sp61ka komandytowa.

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je ro:inicujljcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A Sf! zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kaz:dego nast<;pnego nabycia.
- w zwif!Zku z nabywaniem, konwersjf! oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnf! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI nie wi<;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wylf!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach dane go programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kaz:dego nast<;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz~ minimaln~ wysokos6 wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wyzsz~jednak niz 3.000 zl.
- w zwif!Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjf! oraz zamianf!jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- opiate; umorzeniow~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wyl~cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kaz:dego nast<;pnego nabycia, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz~ minimaln~ wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz~
jcdnak niz 450 zl oraz 150 zl w przypadku kai:dego kolejnego nabycia.
- w zwi~zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjf! oraz zamianf!jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach dan ego programu inwestycyjnego, pobieranf!
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- opiate; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI nie wi<;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane ):
- zbywane wylf!cznie 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 F okrdla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwif!Zku z nabywaniem, konwersjf! oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnf! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplatt; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wylf!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okre51a umowa Pracowniczego Programu 1nwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwif!Zku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamiaJ1f!jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersje; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
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- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz I% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<}cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okrdla umowa IKE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<}czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<}dzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
- w zwi<}Zku z nabywaniem, konwersj<}, odkupieniem oraz zamian<}jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn<} w wysokosci nie wy:i:szej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej ni:i: 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wy:i:szej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej ni:i: I 00 zl. Oplata ta mo:i:e bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogq przewidywae wyzszq minimalnq wysokose wplaty
w przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka2:dego nast<;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwi<}Zku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jcdynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZEST A WIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Sldadniki lokat

31.12.2012

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzieii bilansowy
aktywach

wartosc wg
wartosc na % udzialw
aktywach
ceny nabycia dzien bilansowy

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dlu.zne papiery wartosciowe
lnstrumenty pochodne*)
Udzialy w sp6lkach z ograniczonl!
odpowiedzialnoscil!

76,73

16 984

17 658

81,22

4

17 783
2

0,01

6

6

om

17583

17 785

76,74

16 990

17664

81,25

17 579

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzib<; za
granic~

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 k:wietnia 2014 r.

DyrektorDept~

k~bela Kalinowska

*) instrumenty pochodne zaprezentowane w notach objasniajqcych - nota 6

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

uzupelniaj~tce

(w tys.zlotych)

DLUZNE P APIERY WARTOSCIOWE
Lp.

Nazwa

Rodzaj tynku
------- 0 terminie wykupu ponizej I roku:
Obligacje
OK0114
Aktywny rynek - rynek regulowan)
1.
Inny aktywny rynek
2.
PS0414
limy aktywny rynek
3.
OK0714
- 0 termilzie wykupu powyzej I roku:
Obligacje
Inny aktywny rynek
WZ0115
1.
llllly aktywny rynek
2.
PS0415
ltmy aktywny rynek
DS1015
3.
illlly aktywny rynek
4.
OK0116
illlly aktywny rynek
5.
IZ0816
limy aktywny rynek
6.
WZ0117
ltmy aktywny rynek
7.
WZ0118
Inny aktywny rynek
8.
WZOII9
Inny aktywny rynek
9.
WZ0121
Inny aktywny rynek
10. WZ0124

Nazwarynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Termin
wykupu

Warunki
oprocent.

Wartosc
nomina1na

GPW Warszawa
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot

Skarb Pat'lstwa
Skarb Pat'lstwa
Skarb Pailstwa

Po1ska
Polska
Po1ska

2014-01-25
2014-04-25
2014-07-25

zerokuponowe
stale 5,75%
zerokuponowe

1000
1 000
I 000

Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot

Skarb Pat'lstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pat'lstwa

Polska
Po1ska
Polska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Polska
Polska
Polska
Polska

2015-01-25
2015-04-25
2015-10-24
2016-01-25
2016-08-24
2017-01-25
2018-01-25
2019-01-25
2021-01-25
2024-01-25

zmiem1e 2,71%
stale 5,50%
stale 6,25%
zerokuponowe
stale 3%
zmierute 2,71%
zmieillle 2, 71%
zmieillle 2, 71%
zmietme 2,71%
zmienne 2,71%

1 000
1 000
1 000
1 000
1 284
1000
I 000
1 000
1 000
I 000

Razem papiery dluzne notowane na ilmym aktywnym rynku
Razem papiery dluzne nienotowane na aktywnym rynku
RAZEM DLUZNE

Liczba
2 500
2 500
750
750
I 000
I5 000
15 000
1 500
1000
1000
1000
500
2 000
2000
2 000
2 000
2 000
750
I6 750
17 500

Wartosc wg
ceny nabycia
2455

Wartos6 na
31.12.2013
2 524

2 455
727
773
955
I5 124
15124
1497
1 047
1 083
939
679
1 991
I 976
I 991
1 942
1 979
727
I6 852
17 579

2 524
749
788
987
I5 259
15 259
1 518
1073
1072
941
681
2 019
2011
2 002
I 981
I 961
749
17034
I7 783

INSTRUMENTY POCHODNE
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Lp. Nazwa
Kontrakty terminowe
Dow Jones EURO STOXX 50® Index
1.
Futures 21103/2014 (VGH4)
Opcje
Dow Jones EURO STOXX 50® Index
I.
Options 2000 21103/2014 (SEH3P Y 2000)

Rodzaj rynku

lillly aktywny rynek

hmy aktywny rynek

Nazwarynku

EUREX

EUREX

Kraj siedziby
(wystawcy)

Emitent
(wystawca)

ERSTE

ERSTE

Instrument bazowy

Strefa euro

Dow Jones EURO
STOXX 50® Index

Strefa euro

Dow Jones EURO
STOXX 50® Index

RAZEM INSTRUMENTY POCHODNE

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKA T
Rodzaj
1.

Papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb
Pat'lstwa

~G

- obligacje

1iczba

Wartos6 wg
ceny nabycia

17 500

17 579

L~czna

Wartosc na
31.12.2013 Udzial w aktywach%
17 783

S•bf""'"" Oohm"y K•pHM• 90
5

76,73

Liczba

49

55

Wartoscwg
ceny nabycia
0

Wartos6 na
31.12.2013
0

Udzialw
aktyw~h%

0,00

0

0

0,00

4

2

O,OI

4

2

0,01

4

2

O,OI

Udzial w
aktywach%
I0,89
10,89
3,23
3,40
4,26
65,84
65,84
6,55
4,63
4,63
4,06
2,94
8,71
8,68
8,64
8,54
8,46
3,23
73,50
76,73

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
Lp.
!.
2.

Nazwa
OK0116
PS0414

Wm:tosc na dziefl bilansowy Udzial w aktywach%
941
4,06
787
3,40

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

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

23 177

21740

5 392

4076

2. Nalet:nosci

0

0

3. Transakcje przy zobowilj.Zaniu sitt drugiej strony do odkupu

0

0

Aktywa
1. Srodki pienittt:ne i ich ekwiwalenty

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

dlutne papiery wartosciowe
5. Skladniki 1okat nienotowane na aktywnym f)'lli-"U, w tym:

0

4 376

4 376

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

81
23 096
19 439

84
21656
19 319

Zobowilj.Zania

ill.

Aktywa netto (I-ll)

N.

Kapita! funduszu

V.

1. Kapita! wplacony

436 011

421 744

2. Kapita! wyp!acony (wie1kos6 ujemna)

-416 572

-402 425

3 669

2 090

Dochody zatrzymane
1. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z 1okat netto

5 387

5 068

-1 718

-2 978

-12
23 096

247
21656

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

202 330,023594

201 838,831424

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategorii A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategorii P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategorii S

200 903,763553
924,917204
501,342837

200 558,695915
613,375533
666,759976

114,15
114,15
114,15

107,29
107,29
107,29

2. Zakumu1owany, nierozdysponowany zrea1izowany zysk(strata) ze zbycia 1okat

VI.
Vll.

13 288

13 282

0

dlutne papiery wartosciowe

ll.

17 785

17 783

Wzrost (spadek) wartosci 1okat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumu1owany wynik z operacji (N+V+/-VI)

Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa (w z!) kategoria A
Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa (w z!) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa (w zl) kategoria S

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor DeprfirilJ)1iif{lL:zy

~bela Kalinowska

Bilans nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czrH: sprawozdaniafinansowego.
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3. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:}tkiem wyniku z operacji przypadaj:}cego na jednostkc: uczestnictwa)

PIZ)'chody z lokat

I.
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

PIZ)'chody odsetkowe

3.

PIZ)'chody zwi~ane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6Zr!ic kursowych

5.

Pozostale

01.01.2013
3l.12.2013

01.01.2012
3l.12.2012

665

936

607

936

58

Koszty funduszu

346

676

1.

Wynagrodzenie dla towa!Z)'stwa

328

406

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzi)cych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

II.

4.

Oplaty zwi~ane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzi)dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe
11. Koszty zwi~ane z posiadaniem nieruchomosci
252

12. Ujemne saldo r6Zr1ic kursowych
18

18

0
346
319
1001

0
676
260
876

1260
0

738
0

-259
0

138
0

1320

1136

6,52
6,52
6,52

5,63
5,63
5,63

13. Pozostale
III.

Koszty pokrywane przez towa!Z)'stwo

IV.

Koszty funduszu netto (II-ill)

V.

PIZ)'chody z lokat netto (I-IV)

VI.

VII.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytulu r6tnic kursowych

2.

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytulu r6tnic kursowych
Wynik z operacji

Wynik z operacji p!Z)'padaji)cy na jednostky uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wynik z operacji przypadaji)cy na jednostky uczestnictwa kategorii P (w zl)
Wynik z operacji przypadaji)cy na jednostky uczestnictwa kategorii S (w zl)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDepfWJj)~

~bela Kalinowska

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfSC
sprawozdania finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

21656

35 021

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

1320
319
1 260
-259
1320
0
0
0
0
120
14 267
14 147
1440
23 096
21870

1136
260
738
138
1136
0
0
0
0
-14 501
8 779
23 280
-13 365
21656
27 093

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

491,192170
128 482,196688

-140 125,680604
84 877,400107

L Zmiana Wartosci AA1J7wow Neuo

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

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z 1okat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia 1okat
c) z przychod6w ze zbycia 1okat

5. Zmiany w kapita1e w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powit;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odk.'Upionychj.u.)

6. L:tczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

IL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostka A

126 I58,939273

72 5I2,638390

- jednostka P

I 695,322246

II 40I,487599

627,935I69

963,274118

127 991,004518

225 003,080711

- jednostka A

125 8I3,871635

I74 698,40I420

- jednostka P

I 383,780575

46 990,298717

- jednostka S

793,352308

3 314,380574

491,192170

-140 125,680604

- jednostka A

345,067638

-102 I85.763030

- jednostka P

311,54I671

-35 588,811118

-jednostka S

-165,417139

-2 35I,I06456

202 330,023594
4 195 580,227501

201 838,831424
4 067 098,030813

- jednostka A

2 729 555.754575

2 603 396,8I5302

- jednostka P

I 460 443,871848

I 458 748,549602

- jednostka S

5 580,601078

4 952,665909

3 993 250,203907

3 865 259,199389

- jednostka A

2 528 65I,99I022

2 402 838,119387

- jednostka P

I 459 5I8,954644

I 458 135,174069

- jednostka S

5 079,258241

4 285,905933

202 330,023594

201 838,831424

200 903.763553
924,917204
50I,342837

200 558,695915
613,375533
666,759976

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

107,29

102,41

114,15

107,29

6,39%

4,77%

107,17

102,02

2013-02-26

2012-06-01

114,19

107,73

2013-11-28

2012-12-27

114,17

107,22

2013-12-30

2012-12-28

- jednostka S

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) sa1do zrnian 1iczby jednostek uczestnictwa

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) sa1do zrnian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S

IlL Zmiana wartosci aktywow neuo na jednostkt; uczestnictwa:
1. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
2. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa w ok:resie sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa
- kategoria A, P i S
wdniu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa
- kategoria A, P i S
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- kategoria A, P i S
wdniu
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01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

1,58%

2,50%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,50%

1,50%

2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzljcych dystrybucj<;
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwiljZanych z prowadzeniem rejestru ak"iyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzljdzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

W sprawozdaniufinansowym wyslfpuje r6tnica pomif;dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq aktyw6w
nella na koniec bie:i:qcego okresu sprawozdawczego. R6:i:nica wynika z ujfcia w v.ycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
tego okresu,jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly u}?te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleZ)J analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfSC
sprawozdania finansowego .
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5. NOTY OBJASNIAJ~CE
NOTAl
POLITYKA RACIDJNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj~ nastt;puj~ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
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) UJAWNlANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz~dzone w jt;zyku polskim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s~ w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa. Jezeli charakter
i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach obja5niaj~cych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj~cy:
1) przychody z lokat netto- stanowi~ce r6:i:nic~ pomi~dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strat~) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat~) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyj~to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie 1okat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zrnian w
aktywach netto, noty obja5niaj~ce i informacj~ dodatkow~.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSII;:GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZA.CYCH SUBFUNDUSZU
Ksi~gi

rachunkowe dla lNG Parasola FIO z wydzielonymi Subfunduszami prowadzi si~ oddzielnie dla ka:i:dego Subfunduszu.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje sit; w ksi~gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sit; w ksi~gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj~cej prowizj~ maklersk~.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj~ cen~ nabycia r6wn~ zero.
Skladniki lokat otrzymane w zarnian za inne skladniki maj~ cent; nabycia wynikaj~c~ z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zarnian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan~ o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienit;:i:ne.
Zmian~ wartosci norninalnej nabytych akcji, nie powoduj~c~ zrniany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si~ w ewidencji analitycznej, w
5.
kt6rej dokonuje sit; zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub stratt; ze zbycia lokat wylicza sit; metod~ HIFO (najdro:i:sze sprzedaje sit; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez~cej wartosci ksit;gowej (nie stosuje sit; do
skladnik6w lokat bt;d~cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
7.
Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si~ nabycie skladnika.
9.
Nale:i:n~ dywidendt; z akcji/prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglt;dniaj~cy wartosci tego prawa.
10. Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje sit; w
ksi~gach rachunkowych w dniu nast~pnym po dniu ustalenia tych praw.
11. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje si~ za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu nast~pnym po wyga5nit;ciu tego prawa.
12. Niezrealizowany zysk!strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
13. Nabycie/zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~ w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
14. Skladniki lokat nabyte/zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;dnia sit; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniujego zobowi~ail.

I.
2.
3.
4.

15. Je:i:eli transakcja kupnalsprzeda:i:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujt;ta w ksit;gach rachunkowych w nastt;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj~cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sit; wszystkie parametry wynikaj~ce z umowy kupnalsprzeda:i:y, a przede
wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienit;:i:nych).
16. Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje sit; w walucie, w kt6rej s~ wyra:i:one, a tak:i:e w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujt;cia tych operacji w ksit;gach Subfunduszu. Je:i:eli operacje dot. Subfunduszu S<! wyra:i:one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla sit; w relacji do euro.
17. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi'l
lokat Subfunduszu a ich ujt;cie w ksit;gach nast~puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
18. Zobowi~ania i naleznosci Subfunduszu wynikaj~ce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:i:y waluty w zwi~ku z rozliczeniarni walutowyrni kupna
lub sprzeda:i:y papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
19. Przychody z lokat obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit; zgodnie z zasadarni
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieni~:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi~ail w walutach obcych
20. Koszty Subfunduszu obejmuj'l w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:i:yczek zaci~gni~tych przez Subfundusz rozlicza si~ w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne sal do r6:i:nic kursowych powstale w zwi¥ku z wycen~ srodk6w pienit;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi~ail w walutach obcych
21. Odsetki naliczone oraz nale:i:ne od srodk6w pienit;:i:nych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powit;kszaj~ wartos6 aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
W ka:i:dym dniu wyceny tworzy sit; rezerwt; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj~ uprzednio utworzon11
rezerwt;. Lirnitowane koszty operacyjne s~ ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej maksymalnego lirnitu rezerw. Rezerwa naliczanajest ka:i:dego dnia
wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zrniany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z wlasnych
srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
23. Towarzystwo z tytulu administracji i z~dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj11cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
24. Towarzystwo pobiera oplatt; dystrybucyjnlj, oplatt; za konwersjt; oraz oplatt; umorzeniow~ (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
22.

stanowi~ zobowi~anie Funduszu wobec TFI - nie s~ ujmowane w przychodach i kosztach.
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25.

Koszty zwi1)Zane bezposrednio z funk:cjonowaniem Subfunduszu pok:Iywane S'! w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci<j:i:aj<j Fundusz w
calosci - partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku W artosci Aktyw6w N etto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzieil wyceny poprzedzaj<jcy dzieil ujt;cia zobowi1)Zania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt;
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyCZ<)C'! wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<j:i:aj<j te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
26. Ksit;gi rachunkowe prowadzone S'! w taki spos6b, aby na kazdy dzieil wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadaj<jcych na ka:i:d<j
kategorit; jednostek uczestnictwa (JU).
27.

28.
29.

m

Dniem wprowadzenia do ksi<jg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia
w odpowiednim subrejestrze (z
w okreslonym dniu wyceny nie uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym
wynikaj<jcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
wyrazane S'! w kwocie wymagaj<jcej zaplaty.
Wszystkie zobowi1)Zania zwi<)Zane z nabywaniem i umarzaniem

tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na

m

m
m podlegaj<j odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S'! m zapisane wg najwyzszej ceny
m 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 (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzieil sporz'!dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi<)Zail Funduszu oraz zobowi<jZail Funduszu zwi<)Zanych z funk:cjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkt; uczestnictwa, a tak:i:e 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 Subfunduszu wycenia sit;, a zobowi<)Zania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz'!dzenia.
Wartosc godziw'! skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
ll. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'! nastypUj'!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) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj'!ce siedziby za graniq,
11) instrumenty rynku pieniy:i:nego.
2. Wartosc godziw<j skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzieil 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, stanowi<jcej
jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znacz'!CO niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostypny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostypny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziw<j skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzieil wyceny nie 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,
stanowi'!cej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje siy wartosc wyznaczon<j 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 przyjmuje siy ceny z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzieil.
2) jezeli niedostt;pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) a na rynku gl6wnym dostypne S'! informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje siy
sredni'! arytrnetyczn'! z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglt;dnienie wyl'!cznie 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 S<j dostypne, to do wyceny stosuje siy sredni'! arytmetyczn'! z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym :l:e o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi'!cu.
3) jezeli niedostypne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartosc oszacowan<j przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), ajezeli oszacowania te nie S'! dostypne- stosuje siy wartosc oszacowana przez wyspecjalizowan<j
niezale:i:n'! jednostky swiadCZ<)C'! tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostky przeplyw6w pieniy:i:nych zwi<)Zanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostky tak<j uznaje siy za niezale:i:n'!, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zale:i:nym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedostypne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje siy wyceny w oparciu o publicznie ogloszon'! na aktywnym rynku ceny
nier6:i:ni'!cego siy istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6.

7.

W przypadku skladnik6w lokat byd<jcych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosci'! godziw'! 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'!ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospo1itej Polskiej i za granic'! 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 nastypuje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczycia notowail do koilca 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.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje siy kurs z tak'! liczb'! miejsc po przecinku jak publikowany przez rynek ak'tywny.
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8.

9.

R YNEK AKTYWNY to rynek spelniaj!lCY l!lcznie nast~tpuj!lce kryteria:
I) instrumenty b~td!lce przedmiotem obrotu na rynku S!l jednorodne,
2) zazwyczaj w kaZ:dym momencie wyst~tpuj!l zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S!l do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesi~tcznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj!l aktywnosc rynku d1a kaZ:dego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesi!lc by! dost~tpny kurs transakcyjny (lub fixingowy) 1ub dost~tpna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzeda:i:y, to uznaje si~t, ze rynek dla danego
skladnika lokatjest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na ak.=tywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S!l nastypUj!lce skladniki lokat nienotowanych na ak.--tywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
9) j ednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj!lce siedziby za granic!!,
12) depozyty,
13) waluty niebyd!lce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniy:i:nego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastypuj!lCY
1) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniy:i:nego b~id!lcych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjaluych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaZ:e siy konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza siy odpowiednio do
przychod6w odsetkowych 1ub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza siy w ciy:l:ar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawieraj!lce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S!l scisle powi!lZane z wycenianym papierem dlu:i:nym to wartosc calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu fmansowego modelu wyceny uwzglydniaj!lc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6luych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) W przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S!l scisle pOWi!lZane Z wycenianym papierem d!u:i:nym, WOWCZas WartOSC wycenianego
instrumentu fmansowego b~tdzie stanowi6 sumy wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzgl~tdnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wla5ciwe
dla poszczeg6luych 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 okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniaj!lcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nastypuje od dnia ujycia
w ksiygach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan!l ceny nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje siy moment przeplyw6w pieniy:i:nych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi!lZaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, pocz!lwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod!l skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzg1ydnieniem potencjaluych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okaz:e sili konieczne.
2.
3.

4.
5.

Zobowi!lZania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi!lZaniu siy Subfunduszu do odkupu, wycenia siy, pocz!lwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:i:y, metod~ korekty r6:i:nicy pomiydzy cen~ odkupu a cen!l sprzeda:i:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
W przypadku przeszacowania skladnika 1okat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikaj!lca z ksi~g rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalon!l skorygowan!l ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do wyliczen
skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia siy dlu:i:ne papiery wartosciowe, od dnia
ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
Naleznosci z tytulu udzielonej po:i:yczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowi!lZania z tytulu otrzymanej po:i:yczki papier6w wartosciowych ustala siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebyd~cych papierarni dlu:i:nymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartos6 us tala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc!l powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostypne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomiydzy niezale:i:nymi od siebie i nie powi!lZanymi ze sob!l stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metody por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metody por6wnywa1nych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metody zdyskontowanych przeplyw6w pieniy:i:nych,
d) metody ksiygowe, a w szczeg6lnosci metody skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartos6 wyznacza siy przy u:l:yciu modelu, uwzglydniaj!lcego w szczeg6lnosci wartosc
godziw!l akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartos6 wynikaj!lC!l z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysluguj!lcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartos6 wyznacza sili na podstawie pub1icznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6:i:ni~cego siy istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mo:i:na wskaza6 takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej usta1onej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi!lZku, z kt6ryrn zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartosc nominalna powiykszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6luego inwestowania maj!lce siedziby za granic~ - wycena w oparciu o ostatnio og!oszon!l wartos6 aktyw6w netto na jednostky uczestni1!; certyfikat
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2.

3.
4.

inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzeil majl!cych wplyw na ich wartosc godziwl!, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
ak:tyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci w
przypadku kontrak1:6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieniyznych;
8) w przypadku walut nie bydl!cych depozytami - ich wartosc wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzieil Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do czynnik6w uwzglydnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. 1
pkt 1), nalei:l!:
1) dostypnosc wystarczajl!cych, wiarygodnych informacji i danych wej5ciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotyczl!ce dzialania sp6lki,
3) okres, jaki uplynl!l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplynl!l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem byl wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie b~!dl!ce niezalei:nymi od
siebie i nie powil!Zanymi ze sob!! stronami, o k1:6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt 1)- 2) i pkt 7) pochodzl! z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane Sl! w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bydl! stosowane w spos6b cil!gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bydl! prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu fmansowym, natomiast w przypadku gdy
zrniany 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 zobowil!Zania denominowane w walutach obcych wycenia sil! lub ustala w walucie, w kt6rej Sl! notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie Sl! notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Sl! denominowane.
2. Aktywa oraz zobowil!Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane Sl! aktywa i ustalane zobowil!Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. W artosc ak:tyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych N arodowy Bank Polski nie wy1icza kursu, okre51a sil! w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

31.12.2012

0

0

31.12.2013

31.12.2012

35

11

14
35

35

35

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytychjednostek uczestnictwa
Z tytu!u dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu udzielonych poi:yczek
Pozosta!e

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych ak:tyw6w
Z tytu!u transakcji przy zobowil!Zaniu si(( do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wp!at na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionychjednostek uczestnictwa
Z tytulu wyp!aty dochod6w funduszu
Z tytulu wyp!aty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytu!u kr6tkoterminowych poi:yczek i kredyt6w
Z tytu!u dlugoterminowych poi:yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczeil.
Z tytulu rezerw
Pozosta!e, w tym:
- wobec Urz~du Skarbowego
- wynagrodzenie TFI

4

7

30

28

81

84

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENII;ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut)- w tys.
Bank I Wa1uta
lNG Bank Sl!!5ki S.A. I PLN
ERSTE Securities Po1ska S.A. I EUR
lNG Bank Sll!Ski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2013
wPLN
w wa1ucie
651
651
1 139
4 725
16
4
5 392

Wartosc na 31.12.2012
wwalucie
wPLN
541
541
861
3 519
16
4
4 076

ll. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWC~ POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UT~YWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ1CYCH
ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
Srednia wartosc
Waluta
wwalucie
wPLN
PLN
sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w
587
587
EUR
pieni((i:nych:
970
3 598

4185
ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.
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NOTAS
RYZYKA
l. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOW!i\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem wartosci godziwej wynikajl)cym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze d1a instrument6w o sta!ym oprocentowaniu. W portfe1u Subfunduszu znajdujl) sit; papiery dlu:lne o sta!ym oprocentowaniu, kt6re
stanowi!y 15,60% i zerokuponowe majl)ce udzia! w wys. 11,55% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
b) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem przep!yw6w srodk6w pienit;:lnych wynikajl)cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluZnych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przep!yw6w pienit;zuych wynikajl)ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo usta1anajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Ob1igacje o zmiennym oprocentowaniu stanowi!y 49,58% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
2. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOW!i\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego Sl): ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Inwestycje w lokaty bankowe zwil)Zane Sl) z ryzykiem kredytowym banku.
Pozostajl)ce na rachunkach bankowych wolne srodki autornatycznie lokowane Sl) na jednodniowych 1okatach overnight. Lokaty te zakladane Sl) na okres
jednego dnia roboczego lub na okres obejmujl)cy dzien otwarcia 1okaty oraz nastt;pujl)ce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowi!y one 2,81%
wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOW!i\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu wa1utowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu wa1uty po1skiej w stosunku do wa1ut obcych.
Na dzien bi1ansowy na rachunkach bankowych Subfuuduszu znajdowa!o 1.143 tys. euro (w tym 1.139 tys. na depozycie zabezpieczajl)cym transakcje
terminowe ), kt6re stanowily 20,46% wartosci a1.--tyw6w.

NOTA6
rnSTRUMENTYPOCHODNE
Fundusz inwestowal w instrumenty pochodne. Inwestycje by!y dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowil)ce przedmiot obrotu na gie!dzie EUREX.
Z inwestowaniem w te instrumenty zwil)Zane Sl) podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmiennosci kurs6w, mozliwosc stosowania diwigni finansowej.
Typ zajt;tej pozycji
Rodzaj instrumentu pochodnego
iCel otwarcia pozycji
Wartosc otwartej pozycji
(kurs kontraktu * ilos6 * mno:lnik)
Wartos6 i terminy przysz!ych strumieni pienit;zuych
Kwota bt;dl)ca podstawl) przysz!ych platnosci
:Termin zapadalno5ci albo wyga5nit;cia instrumentu
Terminy wykonania instrumentu pochodnego
Typ zajt;tej pozycji
Rodzaj instrumentu pochodnego
Cel otwarcia pozycji
Wartosc otwartej pozycji
Wartos6 zaplaconych premii
ICena wykonania (strike)
[Termin zapadalnosci albo wyga5nit;cia instrumentu
Terminy wykonania instrumentu pochodnego

I

Pozycja d!uga -kontra1."1 terminowy na Dow Jones EURO STOXX 50® Index
Kontrakt terminowy na indeks
Efektywne zarzl)dzanie Subfuuduszem, ograniczenie ryzyka inwestycyjnego

1.523 tys. euro (6.316 tys.z!)
(49 kontrakt6w)
Rozliczenie nastt;puje z datl) wyga5nit;cia, a wartosc usta!anajest na podstawie instrumentu bazowego, to
znaczy na podstawie wartosci indeksu Dow Jones EURO STOXX 50
!Zyski i straty na kontraktach rozliczane S'! codziennie przez ERSTE Securities Polska S.A. na rachunku
1
depozytu zabezpieczajl)cego.
21103/2014
21103/2014

!
I

Opcja sprzedai:y (put) na Dow Jones EURO STOXX 50® Index
Opcja europejska
Efektywne zarzl)dzanie Subfunduszem, ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
55
550 euro
2000 euro
21/03/2014
21103/2014

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL\ZANIU SIE; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawar! tego typu transakcji.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zacil)gal kredyt6w i poi:yczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCn BILANSU, z podzialem wg walut i po prze1iczeniu na wa1utt; polskl) (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowa!y sit; srodki pienit;:lne w walutach obcych:
31.12.2013
31.12.2012
w walucie obcej:
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
1143 EUR
4 741 PLN
865 EUR
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyrai:one Sl) wy!l)cznie w z!otych polskich.
2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROru LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane
Nie dotyczy.
3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROru LOKAT SUBFUNDUSZU, w podzia1e na zrealizowane i niezrealizowane
Nie dotyczy.
4. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs EUR (euro)- 4,1472
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w przeliczeniu:
3 535 PLN

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

obligacje
bony skarbowe
opcje
kontrakty terminowe

113
1
-40
1 186

264
1
-72
545

Razem

1260

738

2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.z!)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

obligage ________-2~5~9______~1~3 8__________

Razem

7

-259

138

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z w!asnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokzywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjqtkiem koszt6w z tytu!u uslug
maklerskich, op!at transakcyjnych zwiqzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciq.Zen na!o:i:onych
przez w!a5ciwe organy panstwowe w zwiqzku z dzialalnosciq Subfunduszu, kt6re pokzywane Sq bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie pod1egajq 1imitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Niedotyczy
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYOD~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podzia1e na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoria!
kategoriaK
kategoria E

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
1,50
1,50
1,50

rnaksymalnaroczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec rok-u obrotowego (w zl) kategoria A
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl) kategoria P
Wartosc ak."tyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl) kategoria S

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

23 096
114,15
114,15
114,15

21 656
107,29
107,29
107,29

35 021
102,41
102,41
102,41

113 850
104,14
104,14
104,14
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczllcych zdarzeniach
sprawozdawczy.

dotycz~Icych

lat ubieglych,

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biezl!CY okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczllcych zdarzeniach jakie nast~Ipily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roznic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~!dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie wyst<Ipily.

4)

Dokonane korekty bl~dow 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~Izane.
Nie dotyczy.

6)

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

ocen~

sytuacji

maj~Itkowej,

Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit<I ekspozycj<; zgodnie z rozporz<!dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz
warunk6w prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan'! metod<! calkowitej ekspozycji
Subfunduszu jest metoda zaangazowania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz<jdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
diwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S<! nast<;puj'!ce:
I

I Nieprzekraczalna wartos6
Nazwa Subfunduszu

Metoda

lNG Subfundusz Ochrony
Kapitalu 90

Metoda zaangazowania

I calkowitej ekspozycji
100% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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Oczekiwana wartos6 wskainika diwigni I
finansowej oraz prawopodobienstwo jego
przekroczenia
Portfel referencyjny
-

-

lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Zarz~d lNG Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Ochrony Kapitalu 90, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finan sowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 17.785 tys. zlotych;
3) bilans sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2013 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 23.096 tys. zlotych ;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj~cy zysk z operacji w kwocie 1.320 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj~ce zwiykszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 1.440 tys. zlotych;
6) noty objasniaj~ce;
7) informacja dodatkowa.

Pre=es Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
C=lonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

C=lonek Zarzqdu

4:.~ h-¢
Robert Bohynik
Czlonek Zar=qdu

j~
Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Funduszy

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzctdzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slctski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Ochrony
Kapitalu 90 (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczctce stan6w aktyw6w,
w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieni((i:nych i rachunkach
papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., S'! zgodne ze stanem faktycznym.

0 Y R E 1 ·1 U I{
DepaJ1amentu Op~rac· · ynkow Finansowycl'
1 Kl1entow
tegicznych

'H11wn111ir Trapszo

Krzyszt

lNG BANK SLI\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KRS 5459

l Klient6w Strategicznych

Kapital wplacony -130 100 000,00 zl

S~d Rejonowy w Katowic~ch

ul. Pulawska 2. 02-566 Warszawa

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

ING .A.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,
Rok 2013 by/ korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini~tych . Najwi~kszy rynek na swiecie {USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwi~kszej gospodarce Europy {Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6s/ o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie g/6wny wska i nik gie/dowy Nikkei wzr6s/ o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp6/ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp6/ki niemieckie, ale takie francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, i.e inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych . Najmocniej z dui.ych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki {-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny {+3%). Z kraj6w naszego regionu s/abo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja {+29%) i Rumunia {+26%).
Na tym tie polskie akcje nalei.aly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6/ek, zblii.one Sq do
kraj6w rozwini~tych, a jesli w ziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, ie inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich prz edsi~biorstw w najbliiszym okresie . Ubiegly rok by/ podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp6/ek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przyniosto inwestowanie w male i srednie sp6/ki (oko/o 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly dui.e sp6/ki {WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany {+34%) i media (+31%). Straty przyni6s/ natomiast sektor materia/owy {-32%) oraz i.ywnosciowy {-11%).
Dla rynku d/ugu rok 2013 by/ zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by/ pozytywny jednak p6iniej by/o
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej oko/o dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpi/a gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duie zaangaiowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq si/q. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje . We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE . Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowa/o proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
w konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze moi.liwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy moiliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego {IKE) Plus, jak r6wniei znaczqco obniiylismy op/at~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu . Zmiany te zostaly docenione przez zewn~trznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniei w
pa i dzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy po/qczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG {L) Sektora
Energii zostal przej~ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Moiliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dlui.nych Rynk6w
Wschod zqcych (Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych {Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq

ofert~

produktowq, tak by jak najlepiej spe/niac Panstwa oczekiwania .

Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom . Bardzo cieszy nas r6wniei zauwai:alny wzrost zainteresowania naszymi

produktami

emerytalnymi {IKE, IKZE, PPE) . Wydaje si~, ie w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kr~gi Polak6w .
Zyczymy Par\stwu, aby caly rok 2014 by/ udany dla Panstwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq

stron~

www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21 -80-836

Kapital zakladowy - 15 .250 .000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony- 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sctd Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJN YCH lNG (w yniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)
Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18 %
14,62%
6,39%
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78 %
-0,39%
-3 ,68%
-3 ,95%
-5,69 %

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir\skiej (L)

47,0 1%
23,01 %
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3 ,00 %
-4,05%
-5,29%
-10 ,31 %
-15,97%

I NG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektyw a 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

Malgorzata Barska

2,69%
3,16%
3,09 %
3,58 %
3,48%
3,74%

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

~
Gerardus Dashorst

· ~~ -~r
Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINII\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zal<J:czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Stabilnego
Wzrostu (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (,Fundusz") z siedzib<J: w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj<J:cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporz<J:dzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniaj<J:ce i informacjy dodatkOW<J: (,zal<J:czone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz<J:dzenie zgodnie
z wymagaj<J:cymi zastosowania zasadami (polityk<J:) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi<J:g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz<J:d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz<J:dzaj<J:cego Funduszem i reprezentuj<J:cego Fundusz. Ponadto Zarz<J:d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S<J: zobowi<J:zani do zapewnienia, aby zal<J:czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz<J:du Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6iniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zal<J:czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagaj<J:cymi
zastosowania zasadami (polityk<J:) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy maj<J:tkow<J: i finansow<J:, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksil(gi rachunkowe stanowi<J:ce podstawl( jego sporz<J:dzenia S<J: prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zal<J:czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdziahl 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow<J: Rady Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln<J: pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod<J:
wyrywkow<J: - dokumentacji, z kt6rej wynikaj<J: kwoty i informacje zawarte w zal<J:czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarz<J:d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz<J:cych
szacunk6w dokonanych przez Zarz<J:d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal<J:czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

dostarczylo nam wystarczaj:fcych podstaw do wyrazenia opinii o zal:fczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zal:fczone 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:ftkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz:fdzone zostalo zgodnie z wymagaj:fcymi zastosowania zasadami (polityk:f)
rachunkowosci, wynikaj:fcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi:fg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj:fcymi na formy i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj:fcymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzqdzone za okres sprawozdawcz-y, zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami,
zostaly dol:fczone do pol:fczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzqdzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinil( z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w1m1eniu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonq odpowiedzialnosci:f sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Emst & Voung Audyt Polska
sp6tka z ogrankzonq odpowied:zialnosd'!
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU STABILNEGO WZROSTU
lNG Parasol Fundusz Inwestvcyjny Otwartv

Nazwa funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specjalistvczny Fnndusz Inwestvcyjny Otwartv)
Fundusz mo:i:e u:i:ywac nazwy w skr6conym brzmieniu: lNG Parasol FlO
Typ funduszu:

Fundusz inwestycY.iny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
lNG Parasol FlO posiada osobowosc prawn~. lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
fundusz z r6:i:nyrni kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFIIWI4033-916-l-209512006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

W dniu 1.03.2009 r. lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycY.iny Otwarty (lNG Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fundusz inwestycyjny otwarty dzialaj~cy pod nazw~ lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (lNG Parasol FlO).
lNG Subfundusz Stabiinego Wzrostu powstal z przeksztalcenia w dniu 14.04.2010 r., na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i art.240
ust.2 pkt.3) ustawy o funduszach inwestycY.inych, lNG Funduszu InwestycY.inego Otwartego Stabilnego Wzrostu (lNG FlO
Stabilnego Wzrostu) w nowy subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr DFU4032122120109110NII9-10-l!SP z dnia 25.01.2010 r.)
Decyzj~

Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

z dnia 4.10.2000 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie lNG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu
(decyzja nr DFN-40919-42100).
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13.06.2006 r. pod numerem RFi 238
lNG FlO Stabilnego Wzrostu by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 81

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwalskr6t nazwy):

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
II.
I2.
I3.

JNG Subfundusz Got6wkowy I JNG Got6wkowy I JNG (PL) Got6wkowy
JNG Subfundusz Obligacji I ING Obligacji I ING (PL) Obligacji
ING Subfundusz Ochrony Kapitalu 90 I ING Ochrony Kapitalu 90 I ING (PL) Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu I lNG Stabilnego Wzrostu I lNG (PL) Stabilnego Wzrostu
ING Subfimdusz Zr6wnowatony I ING Zr6wnowatony I ING (PL) Zr6wnowatony
JNG Subfundusz Akcji I JNG Akcji I JNG (PL) Akcji
ING Subfundusz Srednich i Malych Sp6lekl ING Srednich i Malych Sp6lekl ING (PL) Srednich i Malych Sp6lek
ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I ING Akcji Srodkowoeuropejskich I ING (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I ING Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
ING Subfundusz Selektywny I JNG Selektywny I JNG (PL) Selektywny
ING Subfundusz Chiny i Indie USD I ING Chiny i Indie USD I ING (PL) Chiny i Indie USD I ING Chiny i Indie
ING Subfundusz Rosja EUR I JNG Rosja EUR I JNG (PL) Rosja EUR I JNG Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj~ indywidualn~ polityk<;

inwestycyjn~

dzi<;ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, mo:i:e realizowa6 r6:i:ne cele inwestycyjne.

Celem inwestycY.inym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi~gni<;cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje, gl6wnie du:i:ych sp6lek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach
wzrostu, i w instrumenty dlu:i:ne, gl6wnie emitowane, por<;czone lub gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP). Neutralny poziom
alokacji aktyw6w w akcje wynosi 30% a neutralny poziom alokacji aktyw6w w instrumenty dlu:i:ne wynosi 70%.
Srodki Subfunduszu inwestowane s~ w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puj~cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od I 0% do 50% wartosci aktyw6w netto.
2. zagraniczne akcje - do 30% wartosci aktyw6w.
3. dlu:i:ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;:i:nego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub gwarantowane przez Skarb
Pailstwa lub NBP- od 50 do 90% wartosci aktyw6w netto.
4. dlu:i:ne papiery wartosciowe i instrumenty rynk"U pieni<;:i:nego nie b<;d~ce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi lub gwarantowanymi przez Skarb
Pailstwa lub NBP- do 30% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dlu:i:ne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni<;:i:nego- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa iunych funduszy inwestycY.inych otwartych maj~cych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne- do 10% wartosci aktyw6w.
8. depozyty - do 30% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 61~cznie- do 30% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowi~je l~cznie limit wskazany w pk1: I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowi~je l~cznie limit wskazany w pkt 3.
12. Subfundusz mo:i:e lokowa6 powy:i:ej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane 1ub por<;czone przez Skarb Pailstwa, z tym :i:e
obowi¥any jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieni<;:i:nego co najnrniej sze§ciu emisji a wartos6 :i:adnej z tych emisji nie
mo:i:e przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Aktywa Subfunduszu mog~ bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;:i:nego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz d¥Y do osi~gni<;cia w dlu:i:szym okresie stopy zwrotu wy:i:szej ni:i: benchmark: 35% MLGOPL (Merrill Lynch GOPL Polish
Governrnents) + 3 5% MLGFPL (Merrill Lynch GFPL Polish Governrnents) + 30% WIG.
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nast<;puj~cy: 30% WIG+ 70% MLGOPL.
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Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sl)d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy lnwestyc)jnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI, Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiell2, 00-342 Warszawa
Sl)d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lkl) akcyjnl) prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalety doING Investment Management (Polska) S.A. (ING IM (Polska) S.A.).
ING IM (Polska) S.A. jest sp6lkl) akcyjnl) prawa polskiego, w ktorej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez ING TFI S.A., zawar! zING IM (Polska) S.A. umowt; o Zarzl)dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzl)dy Sp6lek oglosily zamiar poll)czenia w drodze przejt;cia przez sp6lkt; ING TFI S.A. sp6lki ING IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym w
art.492 § I pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majl)tku sp6lki ING IM (Polska) S.A. na sp61kt; ING TFI S.A. Poll)czenie
nastl)pi z jednoczesnyrn podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujl)cej poprzez emisjt; nowych akcji, ktore spO!ka przejmujl)Ca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp6lki przejmowanej . Plan poll)czenia sporzl)dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zall)cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostt;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingirn.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzl)dy obu Sp61ek dzialajl)C na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci planu
poll)czenia, o ktorej mowa w art. 503 § 1 K.s .h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie fmansowe Subfunduszu obejmuje okres 0 l.O 1.2013 r. - 31.12.20 l3 r.
Dniem bilansowyrnjest 31.12.2013 r.

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie fmansowe Subfunduszu zostalo sporzl)dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w dajl)cej sit; przewidziec
przyszlosci, tzn. w cil)gu co najmniej 12 miesit;cy od 31.12.2013 r. Nie istniejl) okolicznosci wskazujl)ce na zagro:i:enie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczonl) odpowiedzialnoscil) spolka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

ro:inicuj~tcych

Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A Sl) zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem wszystkich
dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadJ....-u ka:i:dego nastt;pnego nabycia.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjl) oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl) w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 4% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej ni:i: 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka j ednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wyll)cznie w ramach programow inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutorow oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej . Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu lnwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjl) oraz zamianl)jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl) w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 4% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej ni:i: 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F:
- zbywane wyll)cznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutorow, pod warunkiem oferowania okreslonego
programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl .
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjl) oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej ni:i: 4% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 2,5% wartosci al..'tywow netto w skali roJ....-u
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii 1:
- zbywane wyll)cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minirna1na wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrze:i:eniem, :i:e jednorazowa minirna1na ll)czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzl)dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi~-u z nabywaniem, odkupieniem, konwersjl) oraz zamianl)jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyi:szej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowl) 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- nie wit;cej niz 2,5% wartosci aJ....'tyw6w netto w skali roJ....-u
Charakterystyka j ednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wy!l)czn1e w ramach IKE Iub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Funduszalub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w Warunki zbywaniaJednostek uczestmctwa kategoni K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.

I! .
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- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE 1ub IKZE mog4 przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokosc wp!aty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kazdego nastypnego nabycia kategorii Kjednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i innych
funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 z!.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- op!aty dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniow4 w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 z!. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji 1ub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wiycej niz 2,5% wartosci ak1yw6w netto w ska1i roku
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz 1ub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii P okres1a
umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kazdego nastypnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokos6 wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzszqjednak niz 3.000 z!.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnq w wysokosci nie wy:lszej 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.
- oplaty umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI - nie wiycej niz 2,5% wartosci ak1yw6w netto w skali roku
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycxjnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz 1ub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla
umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytu!em nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastypnego nabycia, z zastrzezeniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzszq jednak niz
450 zl oraz 150 zl w przypadku kazdego kolejnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego prograrnu inwestycyjnego, pobieranq
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 4% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w rarnach danego prograrnu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI - nie wiycej niz 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wylqcznie w ramach PPI 1ub PPE, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania okre5lonego
prograrnu 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¢u 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 - nie wiycej niz 1% wartosci aktyw6w netto w ska1i roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys. zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat
Akcje

3I.I2.2012

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzien bilansowy
aktywach
352 773

464 324

34,47

181

183

0,01

wartoscwg
wartosc na
ceny nabycia dzien bilansowy

% udzialw

aktywach

307 991

421 997

33,96

0

47

0,01

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
DluZ:ne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne*)
Udzialy w sp6lkach z ograniczon'l
odpowiedzialnosci'l

792 984

58,88

688 296

749 746

60,34

0

0

0,00

0

0

0,00

10 030

10 950

0,81

12 472

13 578

1,09

30000

30 002

2,23

1158 876

1298 443

96,40

1 008 759

1185 368

95,40

765 892

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowaoe przez
instytucje wsp6lnego inwestowaoia maj'lce
siedzib<; za graoic'l
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

*) instrumenty pochodne zaprezentowaoe w notach obja§niaj'lcych - nota 6

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

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
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2) Tabele uzupelniajl}ce (w tys. zlotych)
AKCJE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Kraj siedziby

Nazwa
ABE- PLABOOOOOO 19
ABS- PLABS0000018
ACE- LU0299378421
ACG- PLACSA000014
ACP- PLSOFTBOOOI6
ACT- PLACTINOOOI8
APT- PLAPATROOOI8
ASB- CY1000031710
AST- NL0000686509
ATM- PLATMSA00013
ATT- PLZATRMOOOI2
BBD- PLNFI1200018
BOX- PLBUDMX00013
BHW- PLBH00000012
BOS- PLBOS0000019
BRG- PLBRLNG00015
BRS- PLBRSZWOOOII
BSC- PLBSCDOOOOI7
BSK-PLBSK0000017
BZW- PLBZ00000044
CAR - PLINTCSOOO I 0
CCC- PLCCCOOOOOI6
CCI- NL0000687309
CEZ- CZ0005112300
CIE- PLCIECHOOOI8
CMR- PLCOMAR00012
COL- PUTRZNOOOII
CPS- PLCFRPT00013
CRM- PLCMRAY00029
DOM- PLDMDVLOOOI2
DUD- PLDUDA000016
EAT- NL0000474351
ECH- PLECHPS00019
ELB- PLELTBD00017
ELT- PLELEKTOOOI6
EMF- PLNFI1500011
EMP-PLELDRDOOOI7
ENA- PLENEAOOOOI3
ENG- PLENERG00022
EN!- PLERGIN00015
EUR - PLEURCHOOO 11
FCL- PLFRMCL00066
FEG- NL0009604859
FMF- PLFAMUR00012
FRO- PLFERR000016
FTE- PLFORTEOOOI2

~.

~lNG

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny 1ynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Liczba
emitenta
23 191
Polska
Polska
73 257
Luksemburg
48 075
Polska
8 467
Polska
89 918
Polska
12 737
50 394
Polska
58 826
Cypr
Holandia
931
53 684
Polska
70 521
Polska
Polska
I 468 529
Polska
25 019
Polska
20 995
63 962
Polska
Polska
57 779
Polska
I 081 891
Polska
11440
42 266
Polska
Polska
56 552
24 093
Polska
Polska
27 887
59 665
Holandia
91 105 Republika Czeska
83 417
Polska
II 713
Polska
418 666
Polska
355 154
Polska
24 341
Polska
Polska
26 445
Polska
160 599
Holandia
45 058
Polska
451 745
Polska
8 006
Polska
79 426
Polska
50 797
Polska
92 756
Polska
181 835
148 732
Polska
Polska
12 100
Polska
35 948
Polska
64 538
Holandia
25 131
Polska
74 186
38 566
Polska
Polska
83 509

Nazwa rynk:u
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWPraga
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWPraga
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
5

Wartosc wg
ceny nabycia
550
613
307
325
3 997
319
912
308
62
454
4 664
536
1 498
1 577
2 232
427
500
304
3 395
15231
I 677
783
I 605
6 912
I 560
980
880
6 311
312
967
129
3 127
I 489
1 054
709
468
5 309
2 902
2 421
197
I 803
3 427
483
428
425
I 351

Wartosc na
31.12.2013
754
952
788
389
4 134
611
I 846
435
62
676
4 408
587
3 303
2 205
3 006
382
541
292
4 791
21920
4 569
3 252
I 900
7 126
2 590
I 136
1 478
7 032
197
I 349
128
4 055
3 027
881
715
853
6 960
2 473
2 369
206
1 714
4 374
451
393
415
3 215

Udzial w
aktywach%
0,06
0,07
0,06
0,03
0,31
0,05
0,14
0,03
0,00
0,05
0,33
0,04
0,25
0,16
0,22
0,03
0,04
0,02
0,36
1~3

0,34
0,24
0,14
0,53
0,19
0,08
0,11
0,52
0,01
0,10
0,01
0,30
0,22
0,07
0,05
0,06
0,52
0,18
0,18
0,02
0,13
0,32
0,03
0,03
0,03
0,24

.,_ __;.:)

Lp. Nazwa
47. GPW- PLGPW0000017
48. GRJ - PLZPWOOOOO 17
49. GTC- PLGTC0000037
50. HALKB- TRETHAL00019
51. IIA- AT0000809058
52 . IMC- LU0607203980
53 . IPX- PLIMPXM00019
54. !SCTR - TRAJSCTR91 N2
55 . lTG- PLINTEG00011
56. JSW- PLJSW0000015
57. JWC- PLJWCOOOOOI9
58. KER- LU0327357389
59. KGH - PLKGHMOOOO 17
60. KGN- PLKGNRC00015
6!. KOMB- CZ0008019106
62. KOZAL - TREKOALOOOI4
63. KPX- PLKOPEX00018
64. KR1- PLKRINKOOOJ4
65 . KRU- PLKRKOOOOOIO
66. KSW- PLKRUSZOOOI6
67 . KTY - PLKETYOOOO 11
68. LBT - PLLBT0000013
69. LCC- PLLCCRP00017
70. LPP- PLLPP0000011
71. LWB- PLLWBGD00016
72. MAG- PLMGLAN00018
73. MBK - PLBRE0000012
74. MC1- PLMCIMG00012
75. MDS- PLNF10900014
76. MIL- PLBIG0000016
77. MLK - NL0009508712
78. MMK- AT0000938204
79. MOL- HU0000068952
80. MSO- PLMSZKOOOOJO
81. MSZ - PLMSTZBOOO 18
82. NET- PLNETIA00014
83. NEU- PLTRFRM00018
84. OEGIT-EE3100084021
85. OPF- PLOPNFNOOO!O
86. ORB- PLORBIS00014
87. PCE - PLZCPLC00036
88. PEK- PLPEKAS00017
89. PEL- PLMEDCS00015
90. PEO- PLPEKA000016
9!. PGD - PLPAGED00017
92. POE- PLPGER000010
93. PGN- PLPGNIG00014
94 . PHN - PLPHN0000014
95. PKN- PLPKN0000018

~

'·

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Wieden
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
NASDAQ Global Select Market
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWWiede11
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regu lowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek

- rynek regulowany
- rynek regulowany
- rynek regulowany
- rynek regulowany

Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW Warszawa

Aktywny rynek- rynek regulowany

Tallim1 NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Liczba

Kraj siedziby
emitenta

Polska
45 285
Polska
28 310
Polska
295 471
Turcja
200 782
Austria
258 151
Luksemburg
29 952
Polska
210 894
Turcja
157 093
Po1ska
2 889
Po1ska
127 908
65 300
Po1ska
5 467
Luksemburg
225 852
Polska
15 785
Polska
9 622 Republika Czeska
30 995
Turcja
33 235
Polska
Po1ska
21 502
Po1ska
46 934
Polska
37 088
Polska
23 034
Polska
50 001
Polska
414 715
Polska
1 502
Polska
50 428
Polska
29 794
Polska
18 950
Po1ska
50 330
Po1ska
426 699
Polska
124 113
Holandia
13 076
Austria
I 288
Wygry
5 190
Polska
30 195
Polska
89 348
Po1ska
230 574
Polska
9 254
Estonia
54 577
Polska
229 862
Polska
35 704
Po1ska
54 807
Polska
3 020
Polska
16 918
Polska
121 284
Polska
14 421
Polska
1 731 062
Po1ska
2 673 435
Polska
18 396
Polska
345 360

Wartosc wg
ceny nabycia
1 862
427
I 589
5 082
3 213
368
585
1 376
488
8 847
242
219
16 998
1 248
5 973
1 329
380
478
3 087
945
2 548
149
483
1 594
4 757
1 153
4 234
326
339
239
!50
460
1446
128
136
996
648
168
3 025
1 295
302
31
1 069
12 232
309
30 514
13 537
482
7 060

Wartosc na
Udzial w
31.12 .20 13 aktywach%
0,14
I 879
0,06
807
0, 16
2 201
0,26
3 445
0,27
3 606
0,03
364
0,05
721
0,08
1 032
0,07
930
0,50
6 796
0,02
333
0,02
208
1,98
26 651
0,06
811
0,47
6 318
0,07
972
0,03
351
0,03
460
0,29
3 884
0,17
2 281
0,37
5 044
151
0,01
0,05
689
1,00
13 518
0,47
6 344
0,17
2 354
9 475
0,70
0,04
484
0,02
282
0,07
894
0,01
163
0,04
481
0,08
1 049
0,01
125
0,01
175
1 215
0,09
0,19
2 619
421
0,03
0,29
3 908
0,11
1 435
0,10
1 321
0,00
30
0,13
1 744
1,62
21 770
0,03
461
2,09
28 182
1,02
13 768
494
0,04
1,05
14 160

6
~

..C!o:!!Y_.

Lp.
96.
97.
98 .
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Ill.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123 .
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133 .
134.
135.
136.

Nazwa
PKO- PLPKOOOOOOI6
PKP- PLPKPCROOOII
POZ- PLPZBDTOOOI3
PRE- PLPRESCOOOI8
PRM- PLPRCHMOOOI4
PUE- PLZPUE000012
PXM - PLMSTSDOOOI9
PZU- PLPZU0000011
QMK- PLQMKSKOOOI7
RDL - PLRDPOLOOOIO
RFK - PLRAFAK.00018
ROB- PLROBYGOOOI6
RON- NL0006106007
RSE- PLCRSNTOOOII
SELEC - TRESLEC00014
SEN- CA81752KI057
SFGAT-EE3100001751
SGN - PLCMPLDOOOI6
SKA - PLSNZKA00033
SNK- PLSTLSK00016
SNP- ROSNPPACNOR9
SODA-TRASODAS91E5
STF- PLSTLPFOOOI2
STP - PLSTLPDOOO 17
SWG- PLWRWCK00013
TGN- ROTGNTACNOR8
TIM- PLTIMOOOOOI6
TKNSA - TRETKNOOOOIO
TLV- ROTLVAACNORI
TPE- PLTAURN00011
TPS- PLTLKPL00017
TSKB- TRATSKBW91NO
TVN - PLTVN0000017
ULM - PLBAUMAOOO 17
UN! - PLUNBEPOOOI5
VAKBN - TREVKFBOOO 19
WLT - PLWELTN00012
WWL- PLWAWELOOOI3
WXF- AT0000827209
ZAP- PLZAPUL00057
ZEP - PLZEPAK.00012

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

Liczba
Nazwa rynku
I 119 223
GPW Warszawa
II 383
GPW Warszawa
54 047
GPW Warszawa
41 375
GPW Warszawa
40 704
GPW Warszawa
83
GPW Warszawa
I 081 109
GPW Warszawa
96 553
GPW Warszawa
34 056
GPW Warszawa
26 943
GPW Warszawa
226 614
GPW Warszawa
643 048
GPW Warszawa
69 923
GPW Warszawa
218 923
GPW Warszawa
195 748
GPW Stambul
54 344
GPW Toronto
58 217
Tallinn NASDAQ OMX
25 069
GPW Warszawa
II 210
GPW Warszawa
63 121
GPW Warszawa
16 222 139
GPW Bukareszt
445 834
GPW Stambul
17 968
GPW Warszawa
5 353
GPW Warszawa
16 040
GPW Warszawa
2 925
GPW Bukareszt
296 296
GPW Warszawa
12 186
GPW Stambu!
GPW Bukareszt
3 068 859
2 191 860
GPW Warszawa
1 302 457
GPW Warszawa
1 125 853
GPWStambu!
123 222
GPW Warszawa
1226
GPW Warszawa
48 477
GPW Warszawa
274 283
GPW Stambul
165 502
GPW Warszawa
1 338
GPW Warszawa
100 632
GPW Warszawa
12 298
GPW Warszawa
3 310
GPW Warszawa
Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

Kraj siedziby
emitenta
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Polska
Polska
Holandia
Po1ska
Turcja
Kanada
Estonia
Po1ska
Po1ska
Polska
Rumunia
Turcja
Po1ska
Polska
Po1ska
Rumunia
Po1ska
Turcja
Rumunia
Po1ska
Polska
Turcja
Po1ska
Polska
Polska
Turcja
Polska
Po1ska
Austria
Po1ska
Po1ska

Wartosc wg
ceny nabycia

Kraj siedziby
emitenta

29 578
947
211
329
897
36
945
32 493
478
265
I 738
I 359
135
308
634
685
653
425
265
775
6 355
I 927
318
I 253
692
476
I 807
250
3 098
10 654
12 184
3 533
952
67
314
2 196
685
392
583
I 320
95
352 773

Wartosc na
31.12.2013
44 120
979
268
265
I 140
36
141
43 347
520
336
1 450
I 415
131
455
514
612
645
498
505
2 620
7 059
I 637
413
980
678
502
I 526
219
4 690
9 578
12 764
2 909
1 811
119
388
1 480
I 142
1 659
804
2 140
83
464 324

Udzial w
aktywach%
3,28
0,07
0,02
0,02
0,08
0,00
0,01
3,22
0,04
0,02
0,11
0, 11
0,01
0,03
0,04
0,05
0,05
0,04
0,04
0,19
0,52
0,12
0,03
0,07
0,05
0,04
0,11
0,02
0,35
0,71
0,95
0,22
0,14
0,01
0,03
0,11
0,08
0,12
0,06
0,16
0,01
34,47

Wartos6 wg
ceny nabycia

Wartos6 na
31.12.2013

Udzia1 w
aktywach%

181
181

183
183

0,01
0,01

PRA WA DO AKCJI
Rodzaj 1yJ1ku

Lp.

Nazwa

I.

EMTA- PLELMTL00033

~lNG

Sobfoodc" Smbiloogo

Liczba

Nazwa rynku

72 321
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
Razem prawa do akcji notowane na aktywnym rynku regulowanym

W=""

Po1ska

7
•T'~J.n.t'\"0

DLUZNE PAPIERY WARTOSCIOWE
Kraj siedziby
Lp.

Nazwa

----

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

- 0 terminie wykupu ponizej 1 roku:
Obligac.ie
I.
Aktywny rynek - rynek regulowany
BOSPW041 0 14
2.
Aktywny rynek - rynek regulowany
IPS1014
- 0 terminie wykupu powyzej 1 roku:
Obligacje
Inny aktywny rynek
I.
DS1015
2.
limy aktywny rynek
OK0116
limy aktywny rynek
3.
PS0416
Inny aktywny rynek
4.
IZ0816
5.
Nienotowane na rynku aktywnyrn
BGKI016
Inny aktywny rynek
6.
PS1016
limy aktywny rynek
7.
PS0417
8.
Inny aktywny rynek
DSI017
Inny aktywny rynek
9.
WZOII8
lnny aktywny rynek
10. PS0418
Inny aktywny rynek
11. PS0718
Aktywny rynek - rynek regulowany
12. IDSIOI8
13. DSI019
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
14. DS1020
Inny aktywny rynek
15. WZ0121
limy aktywny rynek
16. DS1021
17. HGB_7 _06/22/A
Aktywny rynek - rynek regulowany
limy aktywny rynek
18. WS0922
lnny aktywny rynek
19. IZ0823
limy aktywny rynek
20. DSI023
21. WZ0124
Inny aktywny rynek
22. WS0429
limy aktywny rynek

GPW Warszawa
GPW Warszawa

Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
nie dotyczy
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
GPW Warszawa
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
GPW Stuttgart
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot

Emitent

emitenta

Polska
Polska

BOS S.A.
BGK S.A.

Skarb Pailstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pm1stwa
Skarb Panstwa
BGK S.A.
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
BGK S.A.
Skarb Panstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Panstwa
Skarb Pa!lstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Pailstwa
Skarb Pa!lstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa

Warunki
Tennin wykupu oprocentowania

2014-10-04
2014-10-24

zmieJme4,41%
stale 5,75%

Wartos6 wg

Wartos6
nominalna

Liczba

ceny nabycia

Wartos6na
31.12.2013

aktywacl~%

I 000
I 000

17 435
17 435
7 600
9 835

17 741
17 741
7 599
10 142

17963
17 963
7 757
10 206

1,34
1,34
0,58
0,76

824 636
824 636
59 454
54 915
152 440
16 855
7 500
67 620
38 825
53 764
16 850
45 430
730
15 500
26 527
24 850
20 605
21225
113 400
21 601
13 345
22 690
21 690
8 820
146 335
688 236
7 500
842 071

748151
748 151
62 584
51 176
159 606
22 891
7 500
69000
40292
56 826
16 835
46434
683
15 266
26 385
23 138
20427
21422
18 072
21 822
16 376
21 514
21 257
8 645
51079
707 313
7 500
765 892

775 021
775 021
63 719
51 648
164 155
22 961
7 566
71 063
41 808
57 750
16 946
46 983
704
17 385
29 079
26 941
20410
23 652
17 853
24 167
16 512
22 267
21 269
10 183
53 201
732 217
7 566
792 984

57,54
57,54
4,73
3,83
12,19
1,70
0,56
5,28
3,10
4,29
1,26
3,49
0,05
1,29
2,16
2,00
1,51
1,76
1,33
1,79
1,23
1,65
1,58
0,76
3,96
54,36
0,56
58,88

Polska
2015-10-24
stale 6,25%
1000
Polska
2016-01-25
zerokuponowe
I 000
Polska
2016-04-25
stale 5%
I 000
2016-08-24
stale 3%
1 284
Polska
Polska
2016-10-05
zmienne3,71%
I 000
stale 4,75%
2016-10-25
Polska
I 000
Polska
2017-04-25
stale 4,75%
I 000
stale 5,25%
I 000
Polska
2017-10-25
Po1ska
2018-01-25
zmiem1e 2, 71%
1 000
Polska
2018-04-25
stale 3,75%
I 000
2018-07-25
stale 2,5%
1000
Po1ska
2018-10-24
stale 6,25%
Polska
I 000
stale 5,5%
Polska
2019-10-25
I 000
Polska
2020-10-25
stale 5,25%
1 000
2021-01-25
zmienne2,71%
I 000
Po1ska
2021-10-25
stale 5,75%
Po1ska
I 000
Wygry
2022-06-24
stale 7%
10 000
Po1ska
2022-09-23
stale 5,75%
I 000
2023-08-25
stale 2,75%
1162
Po1ska
Po1ska
2023-10-25
stale 4%
I 000
Po1ska
2024-01-25
zmienne 2,71%
I 000
Po1ska
2029-04-25
stale 5,75%
I 000
Razem papiery dluine 110towane na aktywnym rynku regulowanym
Razem papiery dluine notowane na innym aktywnym rynku
Razem papiery dluine nienotowane na aktywnym rynku

RAZEM DLUZNE

Udzialw

INSTRUMENT¥ POCHODNE
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Lp. Nazwa
Kontrakty terminowe
WIH4 (FW20H14)
PLOGF0004663
I.

Rodzaj rynku

Aktywny rynek - rynek regulowany

Nazwarynku

Emitent
(wystawca)

Kraj siedzib)l_emitenta (wystawcy)

h1strument
bazowy

GPWW-wa

GPWW-wa

Polska

WIG20

Razem instrumenty pochodne 1wtowane na aktywnym rynku regulowanym

~G s"hf" '"~ w~ru
smbil"""
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Liczba
439

Wartos6wg
ceny nabycia
0

Wartos6 na
Udzial w
31.12.2013 ak!ywach%
0
0,00

439

0

0

0,00

439

0

0

0,00

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

Nazwa

I.
2.
3.

IGHYICP LX- LU0546922856

IEMIHCP LX- LU0546922427
ILEMIC H LX- LU0679203504

Rodzaj rynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Wartosc wg
ceny nabycia
3 553
173,810
nie dotyczy
117,615
2 995
nie dotyczy
173,658
3 482
nie dotyczy
Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego imvestowania majqce siedzibf za granicq
10 030

Nazwa rynku

DEPOZYTY
Lp.

Nazwa banku

I.

PKO BP S.A.
tennin 2014-01-07

Kraj siedziby banku

Kraj siedziby
emitenta
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg

Nazwa emitenta
ING (L) Renta Fund EMD HC Hed »IC (SICAV)
ING (L) Renta Fund Global High Yield Hed >>IC (SICA V)
lNG (L) Renta Fund EMD (Local Bd) Hed »IC (SICAV)

Waluta

Warunki oprocentowania

Wartosc wg ceny
nabycia w danej Wartos6 wg ceny
walucie
nabycia w tys .

Liczba

Wartos6 na
31.12 .2013
3 593
3 736
3 621
10 950

Wartosc wg wyceny na
31.12.2013 w danej walucie

Wartosc wg wyceny na
31.12.2013 w tys.

30 002
30002

30 002
30002

Udzial w
aktywach%
0,26
0,28
0,27
0,81

Udzial w
aktywach%

W wa/utacll pmistw nalezqcych do OECD
Polska

PLN

2,40%

30 000
30 000

Razem depozyty

30 000
30 000

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)
Wartosc wg ceny
nabycia

Wartoscna
31.12.2013

Udzial w
aktywach%

713 571
688 236

732 721
707 313

759 808
732 217

56,41
54,36

- obligacje infrastrukturalne BGK na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego

25 335

25 408

27 591

2,05

2. Papiery wartosciowe gwarantowane przez panstwa nalezqce do OECD:
- obligacje skarbowe

/1 3 400
113 400

18 072
18 072

17 853
17 853

1,33
1,33

GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT

Rodzaj
I. Papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb Pa11stwa:
- obligacje skarbowe

Lqczna liczba

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
I.
2.
3.
4.

Nazwa
ASSECO POLAND
AZOTY TARNOW
BORYSZEW
TURKIYE IS BANKASI

Wartos6 na dzien bilansowy
5 086
7 869
I 262
5 578

Udzial w aktywach %
0,38
0,58
0,09
0,41

SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOW A W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa
DSIOI5
DSIOI7
DSI020
OKOII6
PS04 16
PSIO I 6
WS0922
WZ0118
WZOI21

~

Wartosc na dzie11 bilansowy
16 344
9 672
25 244
10 646
12 023
II 823
4 962
437
4 155

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Udzial w aktywach %
1,21
0,72
1,87
0,79
0,89
0,88
0,37
0,03
0,31

9

2,23
2,23

PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ Mllj:DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZi\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
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2. BILANS
sporzqdzony na dzieii 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjqtkiem Iiczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Aktywa
1. Srodki pieni((ine i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci

31.12.2013

31.12.2012

1346 865

1242 551

45 850

12 183

2 572

45 000

1 249 925

1 156 597

785 418

734 600

48 518

28 771

7 566

15146

7 761
1339104
532 758

48 641
1193 910
417 252

3. Transakcje przy zobowi~aniu si(( drugiej strony do odkupu
4. Skladniki Iokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluine papiery wartosciowe

5. Sk!adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluine papiery wartosciowe

6. Nieruchomosci
7. Pozostale ab.'tywa

II.

m.
IV.

Zobowi~ania

Aktywa netto (I-II)
Kapita! funduszu
1. Kapital wp!acony
2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

v.

VI.
VII.

Dochody zatrzymane

11 911 196

11262 080

-11 378 438

-10 844 828

676178

609 541

1. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z Iokat netto

214 648

191 179

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat

461 530

418 362

130 168
1339104

167117
1193 910

Iiczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.):

5 339 490,619528

4 873 564,186169

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria S
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria F
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria I
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

3 800 049,323766
350 895,636210
11 442,649993
296 211,368927
9 770,054527
117 505,264658
79 567,634795
674 048,686652

3 766 005,497120
16 728,441938
12 050,569137
303 576,021349
10 186,581083
107 576,123601
72 853,533548
584 587,418393

246,41
246,41
246,41
283,33
247,90
246,41
246,70
264,84

241,25
241,25
241,25
273,68
241,25
241,25
241,25
255,44

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

Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa (w zl.) kategoria A
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa (w zl.) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa (w zl.) kategoria S
Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa (w zl.) kategoria E
Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa (w zl.) kategoria F
Wartos6 aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa (w zl.) kategoria I
Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa (w zl.) kategoria K
Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa (w zl.) kategoria T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depnamentu Ksi<;gowo ci Fu duszy

b\bela Kalinowska

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i in.formacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfSC sprawozdania finansowego.

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
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3.

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

I.

Przychody z 1okat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

51913

56959

I. Dywidendy i inne udzialy w zyskach

16 967

17 794

2. Przychody odsetkowe

34 838

39 152

3. Przychody zwi¥ane z posiadaniem nieruchomosci
4. Dodatnie sa1do r6znic kursowych
108

13

28444

27 220

27 803

26 269

5

124

12. Ujemne saldo r62:nic kursowych

397

708

13 . Pozostale

239

119

0
28 444
23 469
6 219

0
27 220
29 739
157 873

43 168

14 200

5. Pozostale

II.

Koszty funduszu
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<jcych dystrybucjy
3. Oplaty dla depozytariusza
4. Oplaty zwiljZane z prowadzeniem rejestru al..1:yw6w funduszu
5. Op!aty za zezwo!enia oraz rejestracyjne
6. Us!ugi w zakresie rachunkowosci
7. Us!ugi w zakresie zarz<jdzan ia al..1:ywami funduszu
8. Uslugi prawne
9. Us!ugi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11 . Koszty zwiljZane z pos iadaniem nieruchomosci

III.
IV.
V.
VI.

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (Il-Ill)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrea1izowany zysk (strata)
I. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

z tytulu roinic kursowych
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

z tytulu roinic kursowych

VII.

Wynik z operacji

-2 645

597

-36 949

143 673

-74

-2 117

29 688

187 612

4,93
4,93
4,93
8,12
6,35
4,93
5,20
8,48

37,81
37,81
37,81
41,30
37,81
37,81
37,81
41,69

Wynik z operacji w podzia!e na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl)
A

p

s
E
F
K
T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami obj asniaj qcymi i inf ormacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czt;sc sp rawozdania
fi nansowego.
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

12

§

4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
L Zmiany Wartosci Aktywow Netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

(w tys.zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1193 910
29 688

1199 101
29 739

187 612

a) przychody z lokat netto,

23 469

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

43 168

14 200

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

-36 949

143 673

29 688

187 612

4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)

0

0

a) z przychod6w z lokat netto,

0

0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

c) z przychod6w ze zbycia lokat

0

0

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

115 506

-192 803

a) razem zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)

649 116

442 949

b) razem zmiana kapitalu wyplaconego (zrnniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

533 610

635 752

6. Ll}czna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

145 194

-5 191

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

1339 104

1193 910

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

1256 029

1164 564

IL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

465 926,433359
2 646 644,537731

-901 270,484255
1 979 969, 168715

2 081 152,268155

1 744 887.177541

354176,671714

14 925,970981

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

1. Zmiana w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) razem liczba zbytychjednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
b) razem liczba odkupionych jednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
c) razem sa1do zmian liczby jednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

2 579,675058

47 288.632319

76 034,882196

1 568.804484

3 507,801652

19806,471512

15 857,970778

13 136,011328

8 065,160584

127 329,231336

114110,529925

2 180 718,104372

2 881 239,652970

2 047108,441509

2 639 011,519156

20 009,477442

112 757,323964

2 794,366027

3 792,383070

54 653,284741

47 566,598420

1 985,331040

30 261,149631

9 877,330455

16 881,720220

6 421,910081

10 250,363590

37 867,963077

20 718,594919

465 926,433359

-901 270,484255

34 043,826646

-894124,341615

334 167,194272
-607,919144

-97 831,352983
-1212, 708012

-7 364,652422
-416,526556
9 929,141057
6 714,101247
89 461,268259

2. Liczba jednostek narastaji}CO od poczljtku dzialalnosci funduszu, w tyro:
a) razem liczby zbytychjednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednos tka I
- jednostka K
- jednostka T
b) razem liczby odkupionychjednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu

2 186,446883

13

28 468,283776
-26 753,347979
-1 023,749442
-2 185,203006
93 391,935006

5 339 490,619528
61 898 282,643 195

4 873 564,186169
59 251 638,105464

58 271 500,753443

56 190 348,485288

1 405 033,921944

1 050 857,250230

282 534.979286

280 348,532403

773 189,700394

725 901,068075

60 520.064639

58 951,260155

190 439,881502

170 633,409990

155 057,958517

141921,947189

760 005,383470

632 676,152134

56 558 792,023667

54 378 073,919295

54 471 451,429677

52 424 342,988168

1 054 138,285734

1 034 128,808292

271 092,329293
476 978,331467

268 297,963266
422 325,046726

50 750,010112

48 764,679072

72 934,616844

63 057,286389

75 490,323722
85 956,696818

48 088,733741

69 068,413641

~

c) razem sa1do zmian 1iczby jednostek uczestnictwa w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

IlL Zmiana wartosci aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa
1. W artos6 aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostka A,P,S,I
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka K
- jednostka T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostka A,P,S,I
- jednostka E
- j ednostka F
- jednostka K
- jednostka T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostka A,P,S,I
- jednostka E
- j ednostka F
- jednostka K
- jednostka T
4. Minima1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostka A,P,S,I
wdniu
- jednostka E
wdniu
- jednostka F
wdniu
- j ednostka K
wdniu
- jednostka T
wdniu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa
- jednostka A,P,S,I
wdniu
- jednostka E
wdniu
- j ednostka F
wdniu
- jednostka K
wdniu
- jednostka T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostka A,P,S,I
wdniu
- jednostka E
wdniu
- jednostka F
wdniu
- jednostka K
wdniu
- jednostka T
wdniu
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01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

5 339 490,619528

4 873 564,186169

3 800 049,323766

3 766 005,497120

350 895,636210

16 728,441938

11 442,649993

12 050,569137

296 211,368927

303 576,021349

9 770,054527

10 186,581083

117 505,264658

107 576,123601

79 567,634795

72 853,533548

674 048,686652

584 587,418393

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

241,25
273,68
241,25
241,25
255,44

205,72
230,25
205,72
205,72
214,58

246,41
283,33
247,90
246,70
264,84

241,25
273,68
241,25
241,25
255,44

2,14%
3,53%
2,76%
2,26%
3,68%

17,27%
18,86%
17,27%
17,27%
19,04%

234,42
2013-06-24
267,66
2013-06-24
234,42
2013-06-24
234,42
2013-06-24

2012-01-09
229,79
2012-01-09
205,24
2012-01-09
205,24
2012-01-09

205,24

250,00

214,16

2013-06-24

2012-01-09

252,92

241,58

2013-10-29
290,24
2013-11-25
253,83
2013-11-25
252,96
2013-10-29
271,27
2013-11-25

2012-12-27
274,01
2012-12-27
241,58
2012-12-27
241,58
2012-12-27
255,74
2012-12-27

246,47
2013-12-30
283,40
2013-12-30
247,95
2013-12-30
246,76
2013-12-30
264,90
2013-12-30

241,21
2012-12-28
273,60
2012-12-28
241,21
2012-12-28
241,21
2012-12-28
255,36
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym:

2,26%

2,34%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjy

2,21%

2,26%

3. Procentowy udzial op!at dla depozytariusza
4. Procentowy udzia! op!at zwi~anych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzia! op!at za us!ugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzia! op!at za us!ugi w zakresie zarz~dzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor D e p J T J J 1 0 7 f l l i 1 l _
abe1a Kalinowska

W sprawozdaniu finansov.yrn wystifpuje r6inica porniifdzy wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej v.yceny w okresie sprawozdawczyrn a wartosciq
akryw6w netto na koniec bieiqcego okresu sprawozdawczego. R6inica v.ynika z Ujifcia w v.ycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, jakie wystqpily w dniu bilansowyrn, a zgodnie z zasadarni wyceny nie zostaly ujifle w ostatniej wycenie w okresie sprawozdmvczym.

Zestawienie zrnian w akrywach netto nale:ty analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i inforrnacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czifsc
sprawozdania finansowego.
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
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5. NOTY OBJASNIAJt\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujq nastypujqce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
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 szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.l859) zwane dalej Rozporzqdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jyzyk.'ll polskim i w walucie polskiej .
Informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym wykazane sq w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fak.'t ten odnotowany jest w notach obja5niajqcych albo informacji dodatkowej.
Na dzieri bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujljcy:
I) przychody z lokat netto - stanowiljce r6:lnicy pomiydzy przychodami z lokat, a kosztami Subfunduszu netto.
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzieri bilansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania fmansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
ak.'tywach netto, noty obja5niajqce i informacjy dodatkowq.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) U.JMOWANIE W

KS~GACH

RACHUNK.OWYCH OPERACJI DOTYCZf\.CYCH SUBFUNDUSZU

Ksi~;gi

rachunkowe dla ING Parasola FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla ka:ldego subfunduszu.
Operacje dotyczljce Subfunduszu ujmuje siy w ksi~;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
1.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si~; w ksi~;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizj~,: maklersklj.
3.
Skladniki-lokat nabyte nieodplatnie posiadajq cen~; nabycia r6wnq zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq cen~; nabycia wynikajl)C'! z ceny nabycia tych skladnik6w 1okat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniy:lne.
5.

Zmian~;

6.

Zysk lub stratt; ze zbycia 1okat wylicza siy metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje si~; 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 lokat bt;dqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia) .
Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza si~; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit; nabycie skladnika.

7.
8.
9.

wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powodujljq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si~; w ewidencji analitycznej , w
k.'16rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.

Nale:i:n'! dywidendy z akcji/ prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglt;dniajljcy wartosci tego prawa.

Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje sit;
w ksit;gach rachunkov.ych w dniu nastt;pnym po dniu ustalenia tych praw.
11. Niewykonane prawo poboru akcj i uznaje siy za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu nastypnym po wyga5niyciu tego prawa.
12 . Niezrealizowany zysk! strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
13 . Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~; w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
10.

14. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brakjest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowil)Zari.
15. Jezeli transakcja kupnalsprzeda:ly skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujt;ta w ksi~;gach rachuokowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym 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 wynikajljce z umowy kupnalsprzeda:ly, a
przede wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienit;:lnych).
16. Operacje dotycz<)ce Subfunduszu ujmuje si~; w walucie, w kt6rej S'! wyra:lone, a takZe w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzieri ujycia tych operacji w ksit;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu Slj wyra:lone w walutach, dla
k.'16rych NBP nie ustala k.'llrsu- ich wartosc okresla siy w relacji do euro.
17.

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi'l lokat Subfunduszu a ich uj~,:cie w ksi~;gach nast~;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.

ZobowiljZania i naleznosci Subfunduszu wynikajljce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:zy waluty w zwil)Zku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzeda:zy papier6w wartosciowych wycenia si~; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
19 . Przychody z lokat obejmujlj w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlu:znych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si~; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6:lnic k."ursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieni~;:znych, nale:znosci oraz zobowil)Zari w walutach obcych.
20. Koszty Subfunduszu obejmujlj w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciljgni~;tych przez Subfundusz rozlicza si~; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujernne saldo r6:znic kursowych powstale w zwil)Zku z wycenlj srodk6w pieni~;:znych, nale:znosci oraz zobowil)Zari w walutach obcych.
18.

21 .
22.

23.
24.

Odsetki naliczone oraz nale:lne od srodk6w pieni~;:znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiykszajlj wartosc aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
W ka:i:dym dniu wyceny tworzy si~; rezerw~; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zrnniejszajlj uprzednio utworzonlj
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne Slj ujmowane w wysokosci nie przekraczajljcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest ka:i:dego
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 zarzljdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:ldego miesiljca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci ak.'tyw6w netto Subfunduszu przypadaj<)cych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjn<J, oplaty za konwersj~,: oraz oplaty umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem
stanowi'! zobowiljZanie Funduszu wobec TFI- nie S'! ujmowane w przychodach i kosztach.

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
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Funduszu~'
aty te

.. I

25.

26.
27.

28.
29.

Koszty zwi<j.Z311e bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane S<) w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci')Zaj') Fundusz w
calosci - partycypacjc; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sic; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Suhfunduszu doWAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj')cy dzien ujc;cia zobowi')Zania w ksic;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowc;
zbycia/nabycia skladnik6w Iokat dotyCZ')C') wic;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci')Zaj') te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
Ksic;gi rachunkowe prowadzone S<) w taki spos6b, aby na kai:dy dzien wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadaj')cych na
kai:d<) kategoric; jednostek uczestnictwa (ru).
Dniem wprowadzenia do ksi')g zrniany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujc;cia zbycia lub odkupienia ru w odpowiednim subrejestrze
(z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na ru w okreslonym dniu wyceny nie uwzglc;dnia sic; zrnian w kapitale wplaconym
wyplaconym wynikaj')cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi')Zania zwi')Zane z nabywaniem i umarzaniem ru wyrai:ane S') w kwocie wymagaj')cej zaplaty.
ru podlegaj') odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wed lug metody fllFO , co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<) ru zapisane wg najwyi:szej ceny
ru w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena al=tyw6w Funduszu ustalenie zobowiazail i wynih.-u z operacii
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzien sporz!jdzenia sprawozdania fmansowego Fundusz dokonuj e wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi')Zail Funduszu oraz zobowi')Zail Funduszu zwi')Zanych z funkcjonowaniern Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkc; uczestnictwa, a taki:e ustalenia ceny zbycia i
odkupienia j ednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartos6 aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci al-tyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia sic;, a zobowi')Zania ustala sic; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.I pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz!jdzenia.
Wartos6 godziw') skladnik6w lokat notowanych na al-tywnym rynh.-u wyznacza sic; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
ll. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnvm rynh.-u
1. Zgodnie z postanowieniarni niniejszego punktu wyceniane S!j nastc;puj!jce skladniki lokat notowanych na al-tywnym rynh.-u:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dlui:ne pap iery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyftkaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj')ce siedzibc; za granicq,
11) instrumenty rynh.-u pienic;i:nego.
2. Wartos6 godziw') skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza sic; wedlug ostatniego dostc;pnego kursu zarnknic;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej,
stanowi!jcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na al-tywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znacz!jCO niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostc;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodarni okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostc;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny) .
Wartosc godziw') skladnik6w lokat wyrnienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, j ezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sic; wedlug ostatniego dostc;pnego kursu zarnknic;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej,
stanowi!jcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadarni okreslonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sic; ponii:sze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje sic; wartos6 wyznaczon') 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 sic; cenc; z
rynh.-u o wyi:szej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostc;pne S<) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) a na rynku gl6wnym dostc;pne S<) informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sic;
sredni') arytmetyczn') z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y, z tym, ze uwzglc;dnienie wyl')cznie oferty sprzedai:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglc;du na brak ofert sprzedai:y uwzglc;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie S<) dostc;pne, to do wyceny stosuje sic; sredni') arytmetyczn<) z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi<)CU.
3) jezeli niedostc;pne S<) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sic; wartos6 oszacowan') przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) Iub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie S!j dostc;pne - stosuje sic; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowan') niezalei:n') jednostkc; swiadCZ<)C') tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tc; jednostkc; przeplyw6w pienic;i:nych
zwi')Zanych z tym skladnikiem, przy czym jednostkc; tak<) uznaje sic; za niezalei:nq, jeze1i nie jest ernitentem danego skladnika 1okat i nie jest podrniotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;pne S') wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sic; wycenc; w oparciu o publicznie ogloszon') na aktywnym rynku cenc;
nier6i:ni')cego sic; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6.

W przypadku skladnik6w 1okat bc;d')cych przedrniotem obrotu na wic;cej niz jednym aktywnym rynku, wartosci') godziw'! jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponii:szymi zasadarni:
1) wyboru rynh.-u gl6wnego dokonuje sic; na koniec kai:dego kolejnego miesi')ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynh.-u gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladnih.-u lokat w okresie ostatniego pelnego mies i')ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic') kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynh.-u;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej ernisji 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 poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczc;cia notowail do konca okresu por6wnawczego lub,
zg6 ych
b) w przypadku, gdy rozpoczyna s1c; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszc~
rynkach w dniu p1erwszego notowania.
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7.
8.

9.

Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sif( kurs z takq liczbq miejsc po przecinku jak publikowany przez rynek al-.."1ywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastf(pujqce kryteria:
1) instrumenty bydqce przedmiotem obrotu na rynku Sq jednorodne,
2) zazwyczaj w ka.Zdym momencie wystypujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane sq do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnosc rynku dla ka.Zdego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesiqc by! dostf(pny kurs transakcY.iny (lub fixingowy) lub dostf(pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzeda.Zy, to uznaje sif(, ze rynek dla danego
skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
!. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sq nastf(pujqce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcY.ine,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) d!ui.ne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib~t za granic'!,
12) depozyty,
!3) waluty niebydqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyi.nego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na al-.."tywnym rynku wyznacza sif(, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastypujqcy spos6b:
1) w przypadku d!uznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyi.nego bydqcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytu!u trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie oka.Ze siy konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sif( odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza siy w ciyzar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
2) d!uzne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem d!uz.nym to wartosc calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego d1a danego instrumentu fmansowego 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 d!ui.nym, w6wczas WartOSC wycenianego
instrumentu finansowego bydzie stanowic sumy wartosci d!uznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglf(dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wla§ciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sif( wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nast~tpuje od dnia
ujycia w ksif(gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanq ceny nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje siy moment przeplyw6w pieniyi.nych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wvceny skladnik6w lokat
!. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia sif(, 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 oka.Ze sif( konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu siy Subfunduszu do odkupu, wycenia sif(, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda.Zy, metodq korekty r6znicy pomiydzy cenq odkupu a cenq sprzeda.Zy, 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 dzien przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sif( d!uz.ne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytu!u udzielonej pot.yczki papier6w wartosciowych wycenia si~t wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowiqzania z tytu!u otrzymanej pot.yczki papier6w wartosciowych ustala siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
!. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami d!ui.nymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc ustala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostypne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomif(dzy niezalei.nymi od siebie i nie powiqzanymi ze sobq stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metodf( por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metodf( por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg61nosci metody zdyskontowanych przeplyw6w pieniyznych,
d) metody ksif(gowe, a w szczeg6lnosci metodfi skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru ich wartosc wyznacza siy przy ut.yciu modelu, uwzglf(dniajqcego w szczeg6lnosci wartosc
godziwq akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikajqcq z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza si~t na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6i.niqcego siy istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie moi.na wskazac takiego skladnika lokat, wed!ug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartosc wyznacza sif( na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiqzku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powif(kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentow,ej;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub ins
je
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wsp61nego inwestowania majl)ce siedzibte za graniclj - wycena w oparciu o ostatnio ogloszonlj wartosc aktyw6w netto na jednostkte uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgltednieniem zdarzeil majl)cych wplyw na ich wartosc godziw:j, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
<lk'tyw6w netto na jednostkte uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) 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 pienitei:nych;
8) w przypadku walut nie bted:jcych depozytami - ich wartosc wyznacza site po przeliczeniu wedlug ostatniego dosttepnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzieil Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do czynnik6w uwzgltednianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt I), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust.
1 pkt 1), nalez:j:
1) dosttepnosc wystarczajljcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profii dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz:jce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplyn:jl od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn:jl od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie btedl)ce niezalei:nymi od
siebie i nie powil)zallymi ze sobl) stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt 1)- 2) i pkt 7) pochodz:j z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane Slj w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny btedl! stosowane w spos6b cil)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze btedl) prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu 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. Aktywa oraz zobowil)Zania denominowane w walutach obcych wycenia site lub ustala w walucie, w kt6rej Slj notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie Slj notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej Slj denominowane.
2. Aktywa oraz zobowil)Zania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje site w walucie, w kt6rej wyceniane Sl) aktywa i ustalane zobowil)Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dosttepnego sredniego h.'Ursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Wartosc <!k1:yw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla site w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.

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

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z tytulu nabytych <!k1:yw6w
Z tytulu transakcji przy zobowil)Zaniu site funduszu 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 por~tczeil
Z tytulu rezerw
Pozostale zobowil)Zania, w tym:
--wynagrodzenie Towarzystwa

31.12.2013

31.12.2012

2 399
9
15
128

1 560
43 192
248

21
2 572

45 000

31.12.2013

31.12.2012

2820

1 847

1 671
425

588
43 630

2 845

2 576

2 590

2 211

7 761

48 641

NOTA4
SRODKI PIENIFiZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENII;ZNYCHNA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) w tys.

Bank I Waluta
lNG Bank Sll)Ski S.A. I PLN
lNG Bank Sll)Ski S.A. I CZK
lNG Bank Sll)Ski S.A. I EUR
lNG Bank Sll)Ski S.A. I HUF
lNG Bank Sll)Ski S.A. I RON
lNG Bank Sll)Ski S.A. I TRY
lNG Bank Sll)Ski S.A. I USD
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Wartosc na 31.12.2013
wPLN
wwalucie
44 392
44 392
o,
2
0
0
97
2
2
1 449
1 026
2
6
45 850 I
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Wartosc na 31.12.2012
wwalucie
wPLN
12 161
12 161
2
0
121
3
103
6

1
6
2

0,2

12 183

&at

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWC:ZYM POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
Srednia wartosc
Waluta
wPLN
w walucie
PLN
36 825
36 825
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow pieni<;mych:
EUR
78
366
USD
3
9
RON
195
185
TRY
157
261
CZK
898
211
1 737
25
HUF
37 882
ill. EKWlWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
Sredni wa.Zony okres do wykupu (duration) Subfunduszu wyni6sl3 ,01 roku.
a) Wskazanie a1..-tyw6w obcil)Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianarni rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu. Na dzien bilansowy papiery dluzne o stalym oprocentowaniu stanowily 49,56%, a
papiery dluzne zerokuponowe stanowily 3,83% wartosci aktyw6w Subfunduszu.
b) Wskazanie ah.-tyw6w obcil)Zonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni<;znych wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w fmansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przeplyw6w pienii(ZI1ych wynikaj<jce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
W portfelu Subfunduszu znajduj<j siy papiery wartosciowe, kt6rych oprocentowanie zale:i:y od wysokosci stawek WIBOR 3M i WIBOR 6M. Na dzien
bilansowy w sklad lokat Subfunduszu wchodzily papiery dluzne o zmiennym oprocentowaniu, kt6re stanowily 5,49% wartosci a1..-tyw6w.
2. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego S<j: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej.
Uczestnicy funduszu akceptuj<j niskie ryzyko kredytowe wynikaj<Jce z inwestycji w instrumenty dluzne ernitowane lub gwarantowane przez Skarb Pailstwa.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wil)Z<J si<; z wyzszym ryzykiem kredytowym, uzaleznionym od wiarygodnosci
kredytowej ernitenta.
Nieskarbowe dluzne papiery wartosciowe stanowily na dzien bilansowy 3,19% aktyw6w. Posiadane e1nisje obligacji infrastrukturalnych Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego maj<j gwarancje Skarbu Panstwa. W aktywach Subfunduszu znajduj<j si<; r6wniez
obligacje wlasne tego banku. Agencja Ratingowa Fitch nadala dla BGK rating na poziornie r6wnym ratingowi Polski: rating dlugoterminowy (IDR) "A-", z
perspektyw<j stabiln<j; rating kr6tkoterminowy (IDR) "F2"; rating wsparcia okreslono na poziornie l. Obligacje Banku Ochrony Srodowiska (BOS) S<j
obligacjarni niezabezpieczonyrni. W kwietniu 2013 roku agencja ratingowa Fitch utrzymala i potwierdzila rating dla tego banku na poziornie: ocena
dlugoterminowa BBB z perspektyw<J stabiln<j i ocena kr6tkoterminowa F3; rating wsparcia okreslono na poziomie 1.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi')Zane S<j z ryzykiem kredytowym banku. Pozostaj<jce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S'J
na lokatach overnight. Lokaty te zakladane S'J na okres 1 dnia roboczego lub na okres obejmuj<jcy dzien otwarcia lokaty oraz nast<;puj<jce po nim dni wolne
od pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 3,24% wartosci aktyw6w. Dodatkowo 2,23% wartosci aktyw6w ulokowane bylo na depozycie w PLN.
3. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWlf\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zrnianarni kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Na dzien bilansowy na rachunku bankowym funduszu znajdowalo si<; 1.026 tys. lir tureckich, 2 tys. koron czeskich, 97 tys . forint6w w<;gierskich, 2 tys. lej
rumunskich oraz 2 tys. dolar6w amerykailskich, kt6re stanowily l<jcznie 0,11% wartosci aktyw6w. Zagraniczne akcje i zagraniczne obligacje skarbowe
stanowily 4, 71 % wartosci aktyw6w.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Fundusz inwestowal w instrumenty pochodne. Jnwestycje byly dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowi<jce przedrniot obrotu na GPW w
Warszawie. Z inwestowaniem w te instrumenty zwi')Zane S<J podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmiennosci kurs6w, mozliwosc stosowania dtwigni finansowej .
Typ zaj<;tej pozycji

Pozycja dluga- kontrakt terminowy na Warszawski Index Gieldowy 20
Kontrakt terminowy na indeks

Rodzaj instrumentu pochodnego
Cel otwarcia pozycji

Efektywne zarz'!dzanie Subfunduszem, ograniczenie ryzyka inwestycyjnego

Wartosc otwartej pozycji
(kurs kontraktu * ilosc * mnozoik)

10.624 tys. zl (439 kontra1..'t6w)

Wartosc i terminy przyszlych strumieni pieni<;znych

Rozliczenie nastypuje z dat<j wyga5ni<;cia, a wartosc ustalana jest na podstawie instrumentu
bazowego, to znaczy na podstawie wartosci indeksu WIG20

Kwota b<;d<jca podstaw'l przyszlych platnosci

Zyski i straty na kontraktach rozliczane S'J codziennie w ramach systemu uzupelniania depozyt6w
zabezpieczaj<Jcych ("Warunki Obrotu dla kontrakt6w terminowych na WIG20")

Termin zapadalnosci/wyga5ni<;cia instrumentu pochodnego

21/03/2014

Terrniny wykonania instrumentu pochodnego

21/03/2014

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWL\ZANIU

su; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU

Subfundusz nie zawar! tego typu transakcji.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaci'!gal kredyt6w i po:i:yczek.
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NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polski! (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
2
97
2
1026
2

CZK
EUR
HUF
RON
TRY
USD

w przeliczeniu:
0
1
2
1449
6

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
2 CZK
0
12
3 EUR
1
103 HUF
6RON
6
1 TRY
2
0,2 USD
I

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Czt;s6 aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartos6 tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartos6 zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wynios!a:
31.12.2013
w walucie obcej:
1242
8 645
50 084
1 353 186
13 227
2 098
216

EUR
TRY
CZK
HUF
RON
USD
GBP
CAD

w przeliczeniu:
5 153
12 208
7 577
18 902
12 251
6 318
612

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
17 730
4 337 EUR
23 228
13 382 TRY
- CZK
12 371
885 097 HUF
7 425 RON
6 829
207 USD
639
32 GBP
162
-CAD
-

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Na zobowii!Zaniach z tytulu nabytych aktyw6w znajduje sit;:
31.12.2013
w walucie obcej:
w prze1iczeniu:
- PLN
-RON

31.12.2012
w walucie obcej:
w prze1iczeniu:
575 RON
529 PLN

Pozostale pozycje bilansu Funduszu wyrai:one Si! wyli!cznie w zlotych polskich.
2. DODATN!E ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

9

Akcje - zrealizowane r6zuice kursowe (CZK)
Obligacje - zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje - zrealizowane r6zuice kursowe (HUF)
Obligacje - zrealizowane r6zuice kursowe (HUF)
Akcje - zrealizowane r6i:nice kursowe (RON)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje - niezrealizowane r6zuice kursowe (EUR)
Obligacje - niezrealizowane r6zuice kursowe (EUR)
Akcje - niezrealizowane r6zuice kursowe (HUF)
Obligacje - niezrealizowane r6zuice kursowe (HUF)
Akcje - niezrealizowane r6zuice kursowe (USD)

225
254
559
15
67
93
409
2
316

274

7

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje - zrealizowane r6i:nice kursowe (CZK)
Akcje - zrealizowane r6zuice kursowe (EUR)
Obligacje - zrealizowane r6i:nice kursowe (EUR)
Akcje - zrealizowane r6zuice kursowe (HUF)
Obligacje - zrealizowane r6i:nice kursowe (HUF)
Akcje - zrealizowane r6i:nice kursowe (RON)
Obligacje - zrealizowane r6i:nice k'llrsowe (RON)
Akcje- zrealizowane r6zuice kursowe (TRY)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje - niezrealizowane r6i:nice kursowe (CZK)
Akcje - niezrealizowane r6i:nice kursowe (EUR)
Obligacje - niezrealizowane r6zuice kursowe (EUR)
Obligacje - niezrealizowane r6zuice kursowe (HUF)
Akcje - niezrealizowane r6i:nice kursowe (RON)
Akcje - niezrealizowane r6zuice kursowe (TRY)
Akcje - niezrealizowane r6zuice kursowe (USD)

01.01.2012
31.12.2012

-60
-62
-194
-76
-317

-39

-9
-60
-1 882
-9
-312

-21
-568

-469

-248
-409
-533
-173
-1 021

-7

Zrealizowane r6inice kursowe razem
Niezrealizowane r6inice kursowe razem

-2 645

597

-74

-2 117

4. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs CZK (korona czeska) - 0,1513
kurs EUR (euro)- 4,1472
kurs HUF (forint wt;gierski) za 100- 1,3969
kurs TRY (lira turecka)- 1,4122
kurs RON (lej rumunski) - 0,9262
k'llrs USD (dolar amerykanski)- 3,012
kurs CAD ( dolar kanadyjski) - 2,8297
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
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NOTAlO
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
l. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
3l.l2.2013

01.01.2012
3].]2.2012

akcje
prawa poboru

26 752
24

-II 171

tytu!y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj~ce siedzib¥ za granic~
bony skarbowe
obligacje
pochodne
Razem

-87
36
16 788
-345
43168

917
9
23 858
587
14200

2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat
akcje
prawa poboru
prawa do akcji
tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego
inwestowania maj~ce siedzib¥ za granic~
obligacje
Razem

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3].]2.2012

-2 455
-47
2

97 740
47
-12

-186
-34 263
-36 949

4 221
41 677
143 673

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
l. 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~anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci¥eil
nalozonych przez wla5ciwe organy pailstwowe w zwi~'ll z dzialalnosci~ Subfunduszu, kt6re pokrywane s~ bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj~
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOW ARZYSTWA (WYOD~BNIENIE CZI;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia (w %)

wynagrodzenie faktycznie pobrane (w %)

kategoria A

2,50

2,50

kategoria P

2,50

2,50

kategoria S
kategoria F

2,50

2,50
2,50 do 01.09.2013 oraz 0,70 od 2.09.2013

2,50

kategoria I

2,50

kategoria K
kategoria E

2,50
1,50

1,15

kategoria T

1,00

1,00

2,50
2,50 do 21.10.2013 oraz 1,90 od 22.10.2013

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

Wartosc ah.'tyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec ro1.'1! obrotowego (w zl)
jednostki kategorii A, P, S, I
jednostki kategorii E
jednostki kategorii F
j ednostki kategorii K
jednostki kategorii T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

3J.J2.2012

31.12.2011

31.12.2010

I 339 104

I 193 910

I 199 101

1 672 535

246,41
283,33
247,90
246,70
264,84

241 ,25
273,68
241,25
241,25
255,44

205,72
230,25
205,72
205,72
214,58

221,73
244,84
221,73
221,73
228,11

6. INFORMACJA DODATKOWA
I) Informacje o znaczl}cych zdarzeniach dotyczl}cych lat ubieglych,
sprawozdawczy.
Nie zasz!y.

uj~tych

2) Informacje o znaczl}cych zdarzeniach jakie nastl}pily po dniu bilansowym, a
Nie zasz!y.

w sprawozdaniu finansowym za bie:il}cy okres

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowym.

3) Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporzl}dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie wyst1)pi!y.
4) Dokonane korekty
Nie wyst1)pi!y.

bl~dow

podstawowych.

5) W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwil}zane.
Nie dotyczy.
6) Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplynl}c na
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

ocen~

sytuacji majl}tkowej,

Nie dotyczy.
7) Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit1) ekspozycj<; zgodnie z rozporz1)dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan11 metod<j ca!kowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaanga.Zowania.
Stosownie do wyliczeil dokonanych na podstawie ww. rozporz1)dzenia nieprzekraczalne wartosci ca!kowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
diwigni finansowej i prawdopodobieilstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat sldadu portfela referencyjnego, 51) nast<;pnj1)ce:

Nazwa
Subfunduszu

Metoda

Nieprzekraczalna
wartosc calkowitej
ekspozycji

I Oczekiwana wartosc wskainika diwigni
finansowej oraz prawopodobieilstwo jego
przekroczenia

Portfel referencyjny

-

-

I

I ING Stabilnego
Wzrostu

100% wartosci aktyw6w
Metoda
1
zaanga.Zowania I netto subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor D e ] T i i i f r J a l r Izabela Kalinowska
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lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZ_t\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330) Zarz<td ING Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 3 I grudnia 2013 r. o wartosci 1.298.443 tys. zlotych;
3) bilans sporz<tdzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 1.339.104 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj<tCY zysk z operacji w kwocie 29.688 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj<tce zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 145.194 tys. zlotych;
6) noty objasniaj'lce;
7) informacja dodatkowa.

Prezes Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~:
Czlonek Zarzqdu

"k-e:-~e };,_~
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

j~
Dyrektor Departamentu

Ksi~gowosci

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Funduszy

lNG
Katowice, 07.04.2014 r

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych- ING Bank Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu Stabilnego
Wzrostu (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZC!Ce stan6w aktyw6w,
w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pienittznych i rachunkach
papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz'ldzonego 7 kwietnia 2014 r., SCl zgodne ze stanem faktycznym.
LASTI:;J'l.~U Y K I::::Kl UKA

Departamentu Ope .·i Ry. n_kclll Finansowych
i Klient ' , t.
c7nych

Krzysz

lNG BANK SL)\5KI 5p61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy - 130 100 000,00 zl

KR5 5459

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zl

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa
T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

5qd Rejonowy w Katowicach

ING A.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,
Rok 2013 byl korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwi~kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie gl6wny wskaznik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57% . lndeks 50 najwi~kszych sp6lek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp6lki niemieckie, ale taki e francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ie inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych . Najmocniej z duiych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%). Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+ 29%) i Rumunia (+26%) .
Na tym tie polskie akcj e naleialy do sredniak6w . WIG ze wzrostem rzE;du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami ro z wini~tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6lek, zbliione Sq do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych . Mogloby to oznaczac, ie inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6 w polskich przedsi~biorstw w najbliiszym okresie. Ubiegly rok byl podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp6lek
odnotowujqcych wzrosty . Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6lki (okolo 31%-37% zysku na
ind eksach), a najgorzej wypadly duie sp6lki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%). Straty przyni6st natomiast sektor materialowy (-32%) oraz iywnosciowy (-11%).
Dla rynku dlugu rok 2013 byl zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byt pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na du i e zaanga i owanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do kor\ca roku inwestorzy zagranic zni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skaiE; niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich .
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze moiliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W pazdzierniku 2013 roku poszerzylismy moiliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniei znaczqco obniiylismy oplat~ za zarzqd zanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu . Zmiany te zostaly docenione przez zewn~trznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferow anych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniei w
pa zdzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przej~ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Moiliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluinych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) .
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert~ produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Par\stwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013 . Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6w niei zauwaialny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE) . Wydaje si~, ie w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszczE;dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kr~gi Polak6w.
Zyczymy Par\stwu, aby caly rok 2014 byl udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq

stron~

www.ingtfi.pl

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sqd Rejonowy dla m .st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDU SZY INWES1YCYJN YCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)
Procentow a zmiana w artosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56 %
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budow nictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkow oeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39 %
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3 ,68 %
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO :
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendow ych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacinskiej (L)

47,01 %
23 ,01 %
21 ,97%
18,09 %
12,52%
8,35%
2,07 %
-3 ,00 %
-4,05%
-5,29%
-10 ,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektyw a 2045

Prezes~Z arzqdu

lNG

IS . .

2,69%
3,16%
3,09%
3,58 %
3,48%
3,74%

Cztonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

p?....;.._,k_...._._.
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ ZROWNOWAZONY
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINIJ\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Zr6wnowazonego (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") '? siedzibq w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmujqcego:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; · zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian
w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniajqce i informacjy dodatkowq
(,zalqczone jednostkowe sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzqdzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (po1itykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (z\vanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzqdzajqcego Funduszem i reprezentujqcego Fundusz. Ponadto Zarzqd Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa sq zobowiqzani do zapewnienia, aby zalqczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6Zniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badariia, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkowq i finansowq, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksittgi rachunkowe stanowiqce podstawtt jego sporzqdzenia Sq prowadzone,
·we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rot:dzia!u 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Radtt Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod<!
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych
szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa, jak · i og6lnej prezentacji zalqczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

dostarczylo nam wystarczajqcych podstaw do wyrazenia opinii o zalqczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4.

Naszym zdaniem zalqczone 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 majqtkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
3 1 grudnia 2013 roku;
• sporzqdzone zostalo zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci, wynikajqcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajqcymi na form(( i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujqcymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzqdzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
zostaly dolqczone do polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzqdzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z driiem 7 kwietnia
2014 roku.

w tmtemu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
.
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

#l.~
Biegly Rewident
Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Ernst & Young Audyt Polska
l

ograniuonq odpowiedzialnosd'l
sp6fka komandytowa

Rondo ONZ 1, 00·124 Wrar5liJWil

2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ ZROWNOWAZONY
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU ZROWNOWAZONEGO
lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: lNG Parasol FlO
Fundusz inwestycyj ny otwarty z wydzielonymi subfunduszami

Typ funduszu:

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

lNG Parasol FlO posiada osobowosc prawn ~. lNG Subfundusz Zr6wnowatony utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
fundusz z r6Znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI!WI4033 -916-l-209512006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu I marca 2009 r. lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (lNG Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fundu sz inwestycyjny otwarty dzialaj~cy pod nazw~ lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty (lNG Parasol FlO).
lNG Subfundusz Zr6wnowatony powstal z przeksztalcenia w dniu 14 kwietnia 20 I 0 r. , na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i art.240
ust.2 pkt.3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, lNG Funduszu lnwestycyj nego Otwartego Zr6wnowatonego (lNG FlO
Zr6wnowatony) w nowy subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr DFL/4032122120109110/Vl/9-1 0-I ISP z dnia 25 stycznia 20 I 0 r.)
Decyzj~ z dnia 30 paidziernika 1997 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie lNG Zr6wnowatonego Funduszu Powierniczego
(decyzja nr KPW-4085-25197).

Decyzj~ z dnia 8 stycznia 1999 r. Komisja udzielila pozwolenia na przeksztalcenie lNG Zr6wnowazonego Funduszu
Powierniczego w lNG Fundusz lnwestycyjny Otwarty Zr6wnowatony (decyzja nr DFN-40919-5199)
Okres na jaki zostal utworzony: Fundusz zostalutworzony na czas nieokrdlony
Wpis do rej estru funduszy:
13.06 .2006 r. pod numerem RFi 238
lNG FlO Zr6wnowatony by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 19

lNG Subfundusz Zr6wnowatony jestjednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/dopuszczalne nazwy):

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
I 0.
II.
12.
13.

!NG Subfundus::; Got6wkowy I !NG Got6wkowy I ING (PL) Got6wkowy
JNG Subfundus= Obligacji I ING Obligacji I !NG (PL) Obligacji
!NG Subfundus= Ochrony Kapita/u 90 I JNG Ochrony Kapita/u 90 I JNG (PL) Ochrony Kapitalu 90
JNG Subfimdus= Stabi/nego W=rostu I JNG Stabilnego W=rostu I JNG (PL) Stabi/nego Wzrostu
lNG Subfundusz Zr6wnowa:iony I lNG Zr6wnowa:iony I lNG (PL) Zr6wnowa:iony
JNG Subfundus= Akcji I !NG Akcji I JNG (PL) Akcji
JNG Subfimdus= Srednich i Malych Sp6/ek I JNG Srednich i Malych Sp6/ek I !NG (PL) Srednich i Malych Sp6/ek
JNG Subfimdus= Akcji Srodkowoeuropejskich I !NG Akcji Srodkowoeuropejskich I !NG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
!NG Subfimdus= Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I JNG Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
!NG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
!NG Subfimdus= Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomo.Sci I JNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomo.Sci I
JNG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomo.Sci
!NG Subfimdus= Selektywny I !NG Selektywny I ING (PL) Selektywny
ING Subfimdus= Chiny i lndie USD I ING Chiny i Jndie USD I JNG (PL) Chiny i !ndie USD I ING Chiny i Jndie
JNG Subfimdus= Rosja EUR I JNG Rosja EUR I JNG (PL) Rosja EUR I lNG Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj~ indywidualnq polityky inwestycyjn~ dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6Zne cele inwestycyjne.
Ce lem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi~gniycia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwes tycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje i w instrumenty dluzne. Aktywa Subfunduszu inwestowane s~ zar6wno w akcje,
gl6wnie du:i:ych sp61ek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak i w dlu:i:ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniyznego,
gl6wni e emitowane, poryczone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP). Neutralny poziom alokacji aktyw6w w akcje wynosi
50% i neutralny poziom alokacji aktyw6w w instrumenty dlu:i:ne wynosi 50%.
Srodki Subfunduszu inwestowane s~ w papiery wartosciowe zgodnie z nastypuj ~cym i zasadami dywersyfikacji lokat:
I . akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 30% do 70% wartosci aktyw6w netto.
2. zagraniczne akcje -do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub gwarantowane przez
Skarb Pat\stwa lub NBP- od 30% do 70% wartosci aktyw6w.
4. dlu:i:ne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniyznego nie byd~ce papierami wartosciowymi emitowanymi, poryczonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. li sty zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagran iczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych m[\j~cych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestni ctwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do 10% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 l ~czni e- do 30% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowi~zuje l~cznie limit wskazany w pkt I.
II . dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obow iqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
12. Subfundusz mo:i:e lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub poryczone przez Skarb Pa1\stwa, z tym ze
j est wtedy dokonywa6 lokat w papiery wartosciowe lub in strumenty rynku pieniyznego co najmni ej szesc iu emisji a wartosc :i:adnej z tych emi sji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
obowi~zany

Aktywa Subfunduszu mog~ bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniy:i:nego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stamb ule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz d~zy do osiqgniycia w dluzszym okresie stopy zwrotu wy:iszej niz benchmark 50% WIG+ 25%MLGOPL (Merrill Lynch GOPL
Polish Governments) + 25% MLGFPL (Merrill Lynch GFPL Polish Governments).
Do dnia 3 1.07.20 13 r. benchmark Subfunduszu by! nastypuj~cy: 50%WIG+ 50%MLGOPL.

lNG Subfundusz Zr6wnowatony

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
S<jd rejcstrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI S.A, Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
S<!d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lk<1 akcyjn'l prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
lNG IM (Polska) S.A. jest sp61lq akcyjn'l prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawarl zING IM (Po1ska) S.A. umowy o Zarz<!dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz<!dY Sp61ek oglosily zamiar pol'lczenia w drodze przej;;cia przez sp6lky lNG TFI S.A sp6lki lNG IM (Polska) S.A w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt I Kodeksu sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maWku sp6lki 1NG IM (Polska) S.A. na sp6lk« ING TFI S.A. Pol'lczenie
nast'!pi z jcdnoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujqcej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp6lka przejmujqca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp6lki przejmowanej. Plan pol<~czenia sporz<!dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal'!cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost;;pniony na stronie intcrnetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzqdy obu Sp61ek dzialaj<jc na podstawie Art. 505. § I ust. 3 I K.s.h udost<;pnily opiniy bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu polqczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subti.mduszu zostalo sporz<jdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w daj'lcej siy przewidzie6
przyszlosci, tzn. w ci'!gu co najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nic istniej<j oko1icznosci wskazuj<jce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subii.mduszu.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp6lka komandytowa.
Adrcs: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujqcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<j zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokos6 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<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplati( dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% wplaty dokonanej przez nabywci(
- oplati( za konwersj;; I zamian;; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi;;cej niz 3% wartosci aktyw6w netto w ska1i roku.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wyl<jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<jzku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplat;; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% wplaty dokonanej przez nabywc;;
- oplat;; za konwersj;; I zamian;; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi;;cej niz 1,3% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F:
- zbywane wyl<jcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okreslonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI 1ub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okre51a umowa PP!Iub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplato;: dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% wplaty dokonanej przez nabywc;;
- oplato;: za konwersjo;: I zamian(( w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi;;cej niz 3% wartosci aktyw6w netto w ska1i roku.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii 1:
- zbywane wyl<jcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<jczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat;; dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywc;;
- oplat;; za konwersji( I zamian;; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat;; umorzeniow<j w wysokosci nie wyzszej niz I 0% 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- nie wi;;cej niz 3% wartosci aktyw6w netto w ska1i roku.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wyl<jcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okre51a umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog'l przewidywac wyzsz<j minimaln<j wysokosc wplaty w
Funduszu 1
przypadku p1erwszcgo nabycia W przypadku kazdego nast;;pnego nabyc1a kategoru K Jednorazowa mmimalna l<jczna wplata tytulem naba~o
mnych funduszy mwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynos1 50 zl
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
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- w zwil:)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj') oraz zamian')jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn') w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniow'! w wysokosci nie wyzszej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI nie wit;cej niz 3% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wyl')cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku ka:i:dego nast<;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywae wyzsz') minimaln') wysokos6 wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wyzsz')jednak niz 3.000 zl.
- w zwil:)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj') oraz zamian')jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn') w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniow'! w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wyl')cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastt;pnego nabycia, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz'! minimaln') wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz')
jednak niz 450 zl oraz 150 zl w przypadku ka:i:dego kolejnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego,
pobieranq jcdnorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego
(pobierana z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3% wartosci aktyw6w netto w skali roku.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (picrwsze zbycie jednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii T
okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl.
- w zwil:)Zku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz I, I% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrebm

Dopi'(jj]J!)Jfl(i([_
~abela Kalinowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela g16wna (w tys. zlotych)
31.12.2013

Skladuiki lokat
Akcje

31.12.2012

wartosc wg
wartosc na
ceny nabycia dziel1 bilansowy

% udzial w

aktywach

279 742

370 878

148

150

0,02

0

0

243 543

warto§c wg
warto§C na
ccny nabycia dzien bilansowy

% udzial w

aktywach

259 939

355 404

56,87

0,00

0

39

0,00

252 107

38,82

224 518

244 738

39,16

0

0

0,00

0

0

0,00

3 135

3 428

0,53

4 124

4 491

0,72

526 568

626 563

96,49

488 581

604 672

96,75

57,12

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
wsp61nego inwestowania majqce siedziby za
granic'!
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne

RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Def

I

Izabela Kalinowska

*) instrument pochodny zaprezentowany w notach objasniaj<)cych -nota 6

cestawienie lokat nale:':y anali=owac lqc=nie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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c:::~sc

sprawozdaniafinansowego

~:...

2) Tabele uzupelniaj:tce (w tys.zlotych)
AKCJE
Lp.

Nazwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II
12.
13 .
14.
15 .
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30 .
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42 .
43.
44.
45.

ABE- PLABOOOOOOI9
ABS - PLABS0000018
ACE - LU0299378421
ACG- PLACSA000014
ACP- PLSOFTBOOOI6
ACT- PLACT!N00018
APT- PLAPATROOOJ8
ASB-CYI000031710
AST - NL0000686509
ATM- PLATMSA00013
ATT- PLZATRM00012
BBD - PLNFII200018
BOX- PLBUDMX00013
BHW- PLBHOOOOOOI2
BOS- PLBOSOOOOOI9
BRG - PLBRLNGOOO 15
BRS - PLBRSZWOOOII
BSC- PLBSCDOOOOI7
BSK - PLBSK0000017
BZW - PLBZ00000044
CAR - PLINTCSOOO I 0
CCC- PLCCCOOOOOI6
CCI - NL0000687309
CEZ - CZ0005 112300
C!E - PLC!ECH00018
CMR- PLCOMAR00012
COL - PLJTRZNOOOII
CPS- PLCFRPTOOOI3
CRM- PLCMRA Y00029
DOM- PLDMDVL00012
DUD - PLDUDA000016
EAT - NL0000474351
ECH- PLECHPS00019
ELB- PLELTBDOOOI7
ELT- PLELEKT00016
EMF - PLNF!l500011
EMP- PLELDRD00017
ENA- PLENEA000013
ENG- PLENERG00022
EN! - PLERGIN00015
EUR - PLEURCHOOO II
FCL- PLFRMCL00066
FEG - NL0009604859
FMF - PLFAMUROOO I2
FRO- PLFERROOOOI6

....-=
~

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- Iynek ref,•ulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Ah.-tywny rynek - rynek regulowany

Aktywny rynek - rynek regu lowany
Aktywny 1ynek - rynek regu lowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
AJ..--tywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - 1ynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
AJ..--tywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny 1ynek - rynek regu lowany
Aktywny rynek - rynek regu lowany

Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regu lowany
Aktywny rynek - rynek regu lowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek ref,'Uiowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek reb'lliowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

Liczba

Nazwa rynku

18 518
60 891
38 369
6 763
71 820
10 095
40 253
46 972
744
42 868
56 309
I 172 834
19 983
16 765
53 263
46 204
864 088
9 118
33 601
45 170
19 216
22 269
47 338
72 769
66 427
9 353
333 205
283 623
19 370
21 118
128 279
35 869
360 711
6 366
63 123
42 089
74 073
145 209
118 791
10 057
28 710
51 542
20 067
59 249
29 109

GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Praga
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Praga
GPW Warszawa
GPW Warszawa

Kraj siedziby
emitenta
Polska
Polska
Luksemburg
Po lska
Polska
Po lska
Polska
Cypr
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Ho landia
Republika Czeska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Polska
Polska

Wartosc wg
ceny nabycia
439
557
248
257
3 190
252
717
245
49
363
3 704
427
1 210
1 259
I 858
341
399
242
2 674
12 118
I 329
635
I 274
5 521
I 228
781
693
5 037
247
771
103
2 484
1 178
835
560
388
4 218
2 318
1 934
164
I 435
2 730
386
342
321

Udzial w
Wartosc na
31.12.2013 aktywach%
0,09
602
0,12
792
0,10
629
0,05
311
0,51
3 302
0,07
485
0,23
I 475
0,05
348
0,01
50
0,08
540
0,54
3 519
0,07
469
0,41
2 638
0,27
I 760
0,39
2 503
0,05
305
0,07
432
0,04
233
0,59
3 809
2,70
17 508
0,56
3 644
0,40
2 597
0,23
1 507
0,88
5 692
0,32
2 063
0,14
907
0,18
I 176
0,86
5 616
0,02
157
0,17
I 077
0,02
103
0,50
3 228
0,37
2 417
0,11
700
0,09
568
0,11
707
0,86
5 558
0,30
I 975
0,29
1 892
0,03
17 1
0,21
1 369
0,54
3 493
0,05
360
0,05
314
0,05
313
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Lp.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Nazwa
FTE- PLFORTEOOOI2
GPW - PLGPWOOOOO 17
GRJ- PLZPWOOOOOI7
GTC- PLGTC0000037
HALKB- TRETHAL00019
IIA- AT0000809058
IMC- LU0607203980
IPX- PLIMPXMOOOI9
ISCTR- TRAISCTR91N2
lTG - PLINTEGOOO 11
JSW- PLJSW0000015
JWC- PLJWCOOOOOI9
KER- LU0327357389
KGH - PLKGHMOOOO 17
KGN- PLKGNRC00015
KOMB- CZ0008019106
KOZAL- TREKOAL00014
KPX- PLKOPEXOOOI8
KRI- PLKRINKOOOI4
KRU - PLKRKOOOOO I 0
KSW- PLKRUSZOOOI6
KTY- PLKETY000011
LBT- PLLBT0000013
LCC - PLLCCRPOOO I 7
LPP- PLLPP0000011
LWB- PLLWBGD00016
MAG- PLMGLAN00018
MBK- PLBRE0000012
MCI- PLMCIMG00012
MDS- PLNFI0900014
MIL- PLBIG0000016
MLK- NL0009508712
MMK- AT0000938204
MOL- HU0000068952
MSO- PLMSZKOOOOIO
MSZ- PLMSTZBOOOI8
NET- PLNETIAOOOI4
NEU- PLTRFRMOOOI8
OEGIT- EE3100084021
OPF- PLOPNFNOOOIO
ORB - PLORBISOOO 14
PCE- PLZCPLC00036
PEK - PLPEKASOOO 17
PEL- PLMEDCS00015
PEO- PLPEKA000016
PGD - PLPAGEDOOO 17
PGE- PLPGEROOOOIO
PGN- PLPGNIGOOOI4

~
___.
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_ _R_o_d_zaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Ak'ly\Vny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

Liczba
66 684
36 117
22 605
235 939
160 325
206 173
23 814
168 483
125 477
2 307
102164
52 147
4 367
180 402
12 604
7 684
24 751
26 543
17 171
37 485
29 482
18 400
39 928
331 173
1200
40 268
23 199
15 135
40 027
339 231
99 106
10 555
I 028
4 225
24 011
71 046
184 185
7 393
43 575
183 609
28 512
43 761
2 413
13 512
96 876
II 515
I 382 434
2 135 299

Nazwa rynku
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPWWieden
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
NASDAQ Global Select Market
GPW Stambu!
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWWieden
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

6

Wartosc wg
Kraj siedziby
emitenta
ceny nabycia
-- Polska- - -------T059
Polska
Polska
Polska
Turcja
Austria
Luksemburg
Polska
Turcja
Polska
Polska
Polska
Luksemburg
Polska
Polska
Republika Czeska
Turcja
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Austria
W((gry
Polska
Polska
Polska
Polska
Estonia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

1 476
341
I 259
4 058
2 560
292
462
I 099
389
7 066
193
175
12 016
996
4 767
1 061
303
382
2 456
I 038
I 997
119
385
I 332
3 816
896
3 392
259
269
191
121
367
I 182
102
108
796
518
134
2 601
I 034
241
24
846
9 775
246
24 365
10 812

Udzial w
Wartosc na
31.12.2013 aktywach <yo
2-567
0,40
0,23
I 499
0,10
644
0,27
I 758
0,42
2 751
0,44
2 880
0,04
289
0,09
576
0,13
824
0,11
743
0,84
5 428
0,04
266
0,03
166
3,28
21 287
0,10
648
0,78
5 045
0,12
776
0,04
280
0,06
367
0,48
3 102
0,28
I 813
0,62
4 030
0,02
121
0,08
550
1,66
10 800
5 066
0,78
0,28
I 833
1,17
7 568
0,06
385
0,03
224
0,11
714
0,02
132
0,06
384
0,13
854
0,02
99
0,02
139
0,15
971
0,32
2 092
0,05
336
0,48
3 121
0,18
I 146
0,16
I 055
0,00
24
0,21
I 393
2,68
17 389
0,06
368
3,47
22 506
1,69
10 997

Nazwa rynku

Rodzaj rynku

Lp.

Nazwa

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
I 03.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Ill.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
ll8.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

PHN- PLPHN0000014
PKN- PLPKN0000018
PKO- PLPK00000016
PKP- PLPKPCR00011
POZ- PLPZBDT00013
PRE- PLPRESC00018
PRM- PLPRCHM00014
PUE- PLZPUE000012
PXM- PLMSTSD00019
PZU - PLPZUOOOOO 11
QMK-PLQMKSK00017
RDL- PLRDPOL00010
RFK- PLRAFAK00018
ROB- PLROBYG00016
RON- NL0006106007
RSE- PLCRSNTOOOI1
SELEC- TRESLEC00014
SEN- CA81752Kl057
SFGAT-EE3100001751
SGN- PLCMPLDOOOI6
SKA- PLSNZKA00033
SNK- PLSTLSK00016
SNP- ROSNPPACNOR9
SODA- TRASODAS91E5
STF- PLSTLPFOOOI2
STP-PLSTLPD00017
SWG- PLWRWCK00013
TGN- ROTGNTACNOR8
TIM- PLTIM0000016
TKNSA- TRETKN000010
TLV- ROTLVAACNORI
TPE- PLTAURN00011
TPS- PLTLKPL00017
TSKB- TRATSKBW91NO
TVN- PLTVNOOOOOI7
ULM- PLBAUMA00017
UN!- PLUNBEP00015
VAKBN- TREVKFB00019
WLT- PLWELTN00012
WWL- PLWAWEL00013
WXF- AT0000827209
ZAP- PLZAPUL00057
ZEP- PLZEPAK00012

- - -

- - - -

Aktywny rynek - 1ynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek re!,'lllowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek re!,'lllowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny
Aktywny
Aktywny
Aktywny

rynek - rynek regulowany
rynek - rynek regulowany
rynek - rynek regulowany
rynek - rynek regulowany

Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

~

Liczba

- -

.

GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Toronto
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Bukareszt
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

s,btOodw' Z<6w,ww"''"Y
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Wartosc wg
_

Wartosc na

cenynab~3112.2013

---

14 691
275 865
893 719
9 093
42 976
32 786
32 359
66
859 696
77 125
27 073
22 386
180 272
513 504
55 845
174 850
155 625
43 403
47 955
19 934
8 909
50 294
12 953 192
356 019
14 349
4 310
12 812
2 353
235 622
9 733
2 445 630
1 750 495
1 040 398
898 996
98 395
1 020
38 545
219 016
132 159
1 067
80 239
9 820
2 644

Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

~

Kraj siedziby
emitenta
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Polska
Turcja
Kanada
Estonia
Polska
Polska
Polska
Rumunia
Turcja
Polska
Polska
Polska
Rumunia
Polska
Turcja
Rumunia
Polska
Polska
Turcja
Polska
Polska
Polska
Turcja
Polska
Polska
Austria
Polska
Polska

384
5 690
22 979
757
168
261
715
29
745
25 833
380
220
I 378
1 086
108
246
503
546
533
336
211
597
5 068
1 539
254
1 017
551
383
1 484
200
2 429
8 496
9 698
2 821
56
248
I 753
546
316
464
1 044
76

394
11 310
35 230
782
213
210
906
28
112
34 625
414
279
1 154
1 130
104
364
409
489
531
396
401
2 088
5 636
I 307
330
789
542
404
1 213
175
3 738
7 650
10 196
2 323
1446
99
308
1 182
912
1 323
641
1 709
66

279 742

370 878

757

Udzialw
aktywach%
------0,06
1,74
5,43
0,12
0,03
0,03
0,14
0,00
0,02
5,33
0,06
0,04
0,18
0,17
0,02
0,06
0,06
0,08
0,08
0,06
0,06
0,32
0,87
0,20
0,05
0,12
0,08
0,06
0,19
0,03
0,58
1,18
1,57
0,36
0,22
0,01
0,05
0,18
0,14
0,20
0,10
0,26
0,01

57,12

PRAW A DO AKCJI
Lp.

Nazwa

l.

EMTA - PLELMTL00033

Rodzaj ry]1_kl1 _ _ _ _···

Liczba

Nazwarynku

Kraj siedziby
emitenta

-----·~·

GPW Warszawa
59 014
Razem prawa do akcji notowane na aktywnym rynku regulowanym

Aktywny rynek- rynek regulowany

Polska

Udzial w
Wartosc wg
Wartosc na
_ cenY!l.a~~1.12.2013_ aktywach%
148
150
0,02
0,02
150
148

DLUZNE P APIER Y W ARTOSCIOWE
Nazwa

Rodzaj rynku

Emitent

____N_az_.wa rynku

Kraj siedziby
emitenta

Warunki
J'ertr1in wykupu . oprocet1towania

Udzial w
Wartosc wg Wartosc na
Wartosc
nominalna .~~a ceny nabycia 31.12.2013_aktywach 'Yo

5 943
5 943
2 600
3 343

5 980
5 980
2 654
3 326

0,92

1 000
1 000

5 805
5 805
2 600
3 205

237 600
237 600
19 976
16 294
49 611
7 524
2 600
22 003
13 118
18 491
5 496
14 560
187
4 745
8 292
7 136
6 671
6 667
5 974
6 549
5 381
6 696
6 943
2 686

246127
246127
20 245
16 445
51 044
7 547
2 623
22 668
13 606
18 797
5 531
14 727
193
5 406
9 125
8 391
6 666
7 366
5 904
7 362
5 425
6 939
6 948
3 169

37,90

1 000
1 000
1 000
1 284
1 000
I 000
I 000
1 000
I 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
10 000
1 000
1 162
1 000
1 000
1 000

263151
263 151
18 890
17 485
47 401
5 540
2 600
21 570
12 635
17 500
5 500
14 240
200
4 820
8 324
7 740
6 730
6 610
37 500
6 580
4 385
7 071
7 085
2 745

Razem papiery dluzne notowane na aktywnym rynku regulowanym
Razem papiery dluine notowane na innym aktywnym rynku
Razem papiery dluine nienotowane na aktywnym rynku

48125
218 231
2 600

16 662
224 281
2 600

17 290
232194
2 623

2,66
35,76
0,40

RAZEM DLUZNE

268 956

243 543

252107

38,82

- 0 terminie wykupu ponizejl roku:
1.
2.

Obligacje
BOSPW041014
IPSIOI4

Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

GPWW-wa
GPWW-wa

Polska
Polska

BOS S.A
BGK S.A

2014-10-04
2014-10-24

zmienne 4,41%
stale 5,75%

- 0 terminie wykupu powyiej I roku:
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
W.
21.

TI.

Obligacje
OS I 015
OKOII6
PS0416
IZ0816
BGKIOI6
PSIOI6
PS0417
DSIOI7
WZOII8
PS0418
PS0718
IDSI018
DS1019
DSI020
WZOI21
DS102l
HGB_7_06/22/A
WS0922
IZ0823
DSI023
WZ0124
WS0429

Im1y aktywny rynek
lnny aktywny rynek
lrmy aktywny rynek
Im1y aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
lnny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
limy aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
lrmy aktywny rynek
Aktywny rynek - rynek regulowany
lnny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
lnny aktywny rynek
Aktywny rynek- rynek regulowany
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
limy aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek

Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
nie dotyczy
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
GPW W-wa
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
GPW Stuttgart
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

Skarb Paflstwa
Skarb Paflstwa
Skarb Panstwa
Skarb Paflstwa
BGK S.A
Skarb Paflstwa
Skarb Paflstwa
Skarb Panstwa
Skarb Paflstwa
Skarb Paflstwa
Skarb Panstwa
BGK S.A
Skarb Paflstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Paflstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa

W~gry

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

ING Subfundusz Zr6wnowa.Zony
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2015-10-24
2016-01-25
2016-04-25
2016-08-24
2016-10-05
2016-10-25
2017-04-25
2017-10-25
2018-01-25
2018-04-25
2018-07-25
2018-10-24
2019-10-25
2020-10-25
2021-01-25
2021-10-25
2022-06-24
2022-09-23
2023-08-25
2023-10-25
2024-01-25
2029-04-25

stale 6,25%
zerokuponowe
stale 5%
stale 3%
zmienne 3,71%
stale 4,75%
stale 4,75%
stale 5,25%
zmienne 2, 71%
stale 3,75%
stale 2,5%
stale 6,25%
stale 5,5%
stale 5,25%
zmienne 2,71%
stale 5,75%
stale 7%
stale 5,75%
stale 2,75%
stale 4%
zmienne 2,71%
stale 5,75%

0,92
0,41
0,51
37,90
3,12
2,53
7,86
1,16
0,40
3,49
2,1
2,89
0,85
2,27
0,03
0,83
1,41
1,29
1,03
1,13
0,91
1,13
0,84
1,07
1,07
0,49

INSTRUMENTY POCHODNE
Nazwa

Rodzaj rynku

_Emitent (wystawca) _ ~aj siedziby~mitenta (wystawcy) _

Nazwarynku

------

Kontrakty terminowe
WIH4 (FW20Hl4)
1.
PLOGF0004663

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPWW-wa

Polska

GPWW-wa

bazowy_ _ _ Liczba
468
WIG20

Razem instrumenty pochodne notowane na aktywnym rynku regulowanym

Wartosc wg
ceny nab_ycia
0

Wartosc na
Udzial w
31.12.2013 akt)'wach%
0
0,00

468

0

0

0,00

468

0

0

0,00

TYTUL Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIBF; ZA GRANIC;\
Nazwa
1.
2.
3.

IEMIHCP LX- LU0546922427

Rodzaj rynku
Nienotowane na rynku aktywnym

IGHYICP LX- LU0546922856

Nienotowane na rynku aktywnym

ILEMICH LX - LU0679203504

Nienotowane na rynku aktywnym

Nazwarynku
nienotowane
nienotowane
nienotowane

Liczba tytul6w
Wartosc wg Wartosc na Udzialw
Kraj siedziby emitenta_ _ _uczestnict~a _ __ ce11ynabycia 31.!2.2013 aktywach%
1 116
Luksemburg
54,631
1 129
0,17
Luksemburg
36,666
928
1 165
0,18
Luksemburg
54,398
1 134
0,18
1 091
3135
3 428
Razem tytuly uczestnictwa nienotowane na aktywnym rynku regulowanym
0,53

Nazwa emitenta
------ ----------- ----ING (L) Renta Fund EMD HC Hed »IC (SICA V)
lNG (L) Renta Fund Global HY Hed »lC (SICA V)
ING (L) Renta Fund EMD (Local Bd)Hed »lC (SICA V)

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
1. Papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb Panstwa:

Rodz---'aJ::_._ __

- obligacje skarbowe
- ob1igacje infrastrukturalne BGK na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego
2. Papiery wartosciowe gwarantowane przez panstwa naleiqce do OECD:
- obligacje skarbowe

Wartosc wg
Wartosc na
Udzial w
__ Lqczna licz~ _ ceny nabycia ____3_1~2.2013 __ aktywach%
226 256
232 369
240 926
37,10
218231
224281
232194
35,76
8 088
8 732
1,34
8 025

37 500
37 500

5 974
5 974

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
L

2.
3.
4.

Nazwa
ASSECO POLAND
AZOTY TARNOW
BORYSZEW
TURKIYE IS BANKASI

Wartosc na dzien bilansowy
4 094
6 283
1 008
4 454

Udzial w aktywa_ch%
0,63
0,96
0,16
0,69

SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa
DSi015
DS1017
DS1020
OK0116
PS0416
PS1016
WS0922
WZ0118
WZ0121

~

Wartosc na dzien bilansowv
5 091
5 919
8 391
3 461
3 408
3 941
6444
181
1273

Udzial_w aktywach%
0,78
0,91
1,29
0,53
0,52
0,61
0,99
0,03
0,20

lNG S"bf'"d"" z,6woow""'"Y
9

5 904
5 904

0,91
0,91

PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOW ANE PRZEZ MIE;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZ;\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk«r uczestnictwa)

I.

Aktywa

I. Srodki pienie;zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowi<jZaniu sie; drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlu:':ne papiery wartosciowe

5. Skladniki lokat nienotowanc na aktywnym rynku, w tym:
dluzne papiery wartosciowe

6. Nieruchomosci
II.

Ill.
IV.

7. Pozostale aktywa
Zobowiqzania
Aktywa netto (I-II)

31.12.2012

649 343

624 981

20 717

6 065

2 063

14 244

0

0

620 512

594 968

249 484

239 564

6 051

9 704

2 623

5 174

0

0

0

0

4 866
644 477

16 678
608 303

Kapital funduszu

342 965

328 847

I. Kapital wplacony

5 018 209

4 767 107

-4 675 244

-4 438 260

204 494

166 506

2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)
V.

31.12.2013

Dochody zatrzymane

I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-976

-9 426

205 470

175 932

97 018

112 950

644 477

608 303

Liczbajednostek uczestnictwa razcm (w szt.):

2 196 807,241949

2 143 998,654910

Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria S
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria F
Liczbajednostck uczestnictwa (w szt.) kategoria I
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

I 541 405,086420
44 156,305150
10 304,159357
288 040,328711
I 800,887436
82145,831473
44 077,288824
184 877,354578

I 596 681,427365
5 815,847495
I 0 533,170299
314 544,280461
I 438,022309
77 486,749665
39 827,724235
97 671,433081

282,82
282,82
282,82
356,46
284,91
282,82
283,21
293,30

273,90
273,90
273,90
339,40
273,90
273,90
273,90
278,69

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

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII.

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

Wartos6 aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria A
Wartos6 aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria P
Wartos6 aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria S
Wartosc aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria E
Wartos6 aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria F
Wartosc aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria I
Wartos6 aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria K
Wartosc aktyw6w netto na jednostke; uczestnictwa (w zl.) kategoria T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Bilans nale:':y anali::mvac lqcc:nie:; notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c::?SC sprawozdaniafinansowego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjl!tkiem wyniku z operacji przypadaj:tcego na

I.

jednostk~

uczestnictwa)

Przychody z lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

25 082

27 746

I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

13 847

14 593

2.

Przychody odsetkowe

11 200

13 133

3.

Przychody zwil!Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saido r6znic kursowych

5.

Pozostale

II.

Koszty funduszu

I.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucj<;

3.

Oplaty dia depozytariusza

4.

Oplaty zwiqzane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwoienia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poiigraficznc

35

20

16 632

16 016

I6 020

15 639

10. Koszty odsetkowe

34

II. Koszty zwil!Zane z posiadaniem nieruchomosci
12. Ujemne saido r6znic kursowych

425

256

13. Pozostale

I86

87

0
16 632
8 450
13 606

0
16 016
11 730
97 570

29 538
-1 908

-1 327
114

III.
IV.
V.
VI.

VII.

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z Iokat netto (I-IV)
Zrcalizowany i niezreaiizowany zysk (strata)

I.

Zreaiizowany zysk (strata) ze zbycia Iokat, w tym:
:: tytulu r6:':nic kursowych

2.

Wzrost (spadek) niezreaiizowanego zysku (straty) z wyceny Iokat, w tym:
:: tytulu r6:':nic kursowych

-15 932
-324

98 897
-1 327

Wynik z operacji

22 056

109 300

8,94
8,94
8,94
13,79
11,03
8,94
9,33
14,38

50,77
50,77
50,77
55,94
50,77
50,77
50,77
38,65*)

Wynik z operacji w podziaie na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl)

A
p

s
E
F
K

T
Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

*) do wyliczenia podanej warto.ici zostala uwzgl?dniona cena, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa kategorii T

Rachunek wyniku z operacji naleiy anali::owac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdania
finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO

(w tys.zlotych z wyj!jtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1. ·wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

608 303

579 522

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) zc zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

22 056
8 450
29 538
-15 932

/. Zmiany Wartosci Aktyw6w Netto

22 056

109 300
II 730
-1 327
98 897
109 300

4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)

0

0

a) z przychod6w z lokat netto,

0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

0

0
0
0
519
635
154
781

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

0

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem)
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tyt. zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tyt. odkupionychj.u.)
6.

l~!jczna

zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

14 118
251 102
236 984
36 174

-80
207
288
28

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

644 477

608 303

8. Srcdnia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

619 456

584 216

1/. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

I. Zmiana w okresie sprawozdawczym, w tym:

52 808,587039

-327 375,731283

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

884 719,167982

820 774,920414

-jednostka A
-jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

68I ./59,396523

626 6I5,033I24

43 03./,249353
I 456, II5204

./ 828,690695
I ././I,06I065

./4 827,0858I8

73 958,343I88

831 910,580943

I 148 150,651697

- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

736 735,737-168

I 002 OI5,96282I

./ 693,79I698

I7 I98,112823

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
2. Liczbajednostek narastajqco od poczqtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczby zbytych jednostck uczestnictwa
-jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
b) liczby odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

lNG Subfundusz Zr6wnowa:i:ony

13

362,865I29

I 839,8I2I58

11 I96) 42905

I 0 077) 70807

7 485,409692

3 7I8,82I805

94 897,903358

98 295,987572

I 685,I26I./6

4 988,99I422

7I 33I,037568

90 569,991306

0,000002

I5 38I,562034

6 537,06I097

II I87,836./76

3 235,8./5I03

6 I83,6./032./

7 69I,98I86I

62-1,554./9I

52 808,587039

-327 375,731283

-55 276,3./09./5
38 3./0,./57655
-229,0I09-12
-26 503,95I750
362,865I27
4 659,08I808
4 249,56./589
87 205,92I./97

-375 ./00,929697

2 196 807,241949

2 143 998,654910

-I2 369,-122I28
-3 547,930357
-I6 611,648118
-I3 5./I, 749876
-I II0,665669
-2 ./64,8I85I9
97 67I,./3308I

21 641 381,853118

20 756 662,685136

20 22./682,05392./
407 877,./70I05

I9 543 222,65740I
36./ 8./3,220752

67 735,23979I

66 279, I2-1587

526 83I, 775667

482 004,689849

23 745,263776

23 382,398647

I25 248,898552
72 067,260373

I 1./ 052,755647

I93 I93,890930

6./ 58I,85068I
98 295,987572

19 444 574,611169

18 612 664,030226

I8 683 276,967504

I7 946 54I,230036

363 72I,I64955
57 43I,080./34

359 027,373257
55 745,95./288

238 79I,446956

I67 460,409388

2I 94-1,3763./0

2I 944,376338

43 103,067079

36 566,005982
24 754,I264./6

27 989,97I5./9
8 3I6,536352

c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

- j ednostka A
- j ednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- j ednostka K
- jednostka T

01.01.2013
31.12.2013

01.01.201 2
3J.12.2012

2 196 807,241949
I 54 1 405,086nO

2 143 998,654910
I 596 68 I,427365

44 156, 305I50

5 8 I5, 847495
10 533,1 70299

IO 3 0 ~. I59357

Ill. Z miana wartosci aktyw6w netto na jednostkf! uczestnictwa

288 040,3287II
I 800,887436

3 / 4 544,280461

82 I45, 83/ 473

I 438, 022309

~4

077,288824

77 486,749665
39 827,724235

I 8~

877, 354578

97 67 I,43308 I

01.01.2013
31.12.2013

OJ. 01.2012
31. 12.2012

I Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostka A, P, S, I

273 ,90

227,83

- jednostka E

339,40

277,56

- jednostka F

273,90

227,83

- jednostka K

273 ,90

227,83

- jednostka T

278,69

241 ,51 *)

- jednostka A, P, S, I
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka K
- jednostka T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

282,82
356,46
284,91
283 ,21
293 ,30

273 ,90
339,40
273,90
273 ,90
278,69

- j ednostka A, P, S, I
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka K
- jednostka T
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa

3,26%
5,03%
4,02%
3,40%
5,24%

20,22%
22,28%
20,22%
20,22%
16,87%**)

263 ,60
2013-06-27
329,36
2013-06-27
263,60
2013-06-27
263 ,60
2013-06-27
270,71
2013-06-27

226,74
2012-01-09
276,35
2012-01-09
226,74
2012-01-09
226,74
2012-01-09
228,54
2012-06-05

2. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego

- jednostka A, P, S, I
w dniu
- jednostka E
wdniu
- j ednostka F
w dniu
- jednostka K
w dniu
- j ednostka T
w dniu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najedn ostk<; uczestnictwa w dniu:
- j ednostka A, P, S, I
w dniu
- jcdnostka E

295,62

274,58

2013-11-25

2012-12-27

371 ,97

340,18

w dniu

2013-11-25

2012-12-27

- j ednostka F
w dniu
- jednostka K
w dniu
- jednostka T
wdniu

297,16
2013-11-25
295 ,83
2013-11-25
305 ,99
2013-11-25

274,58
2012-12-27
274,58
20I2-12-27
279,33
20I2-I2-27

282,96
20I3-I2-30
356,62
2013-I2-30
285 ,03
20I3-I2-30
283,35
20I3-12-30
293,42
20I3-12-30

273 ,85
20 I 2- I 2-28
339,30
2012- I2-28
273,85
2012-12-28
273 ,85
20 I2- I2-28
278 ,6I
2012-I2-28

6. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- j ednostka A, P, S, I
w dniu
- j ednostka E
wdniu
- jednostka F
w dniu
- jednostka K
w dniu
- jednostka T
w dniu
*) wartoH:, wg kto rej nastqpilo pie1wsze zbycie w dniu OI .02.20I 2 r.

**) dane w slosunku rocznym

lN G Subfundusz Zr6wnowazony

14

~
r

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

2,68%

2,74%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2,59%

2,68%

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzf)cych dystrybucjy
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwif)Zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresic rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzf)dzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.
Dyrektor De)artamentu Ksiygo

Izabela Kaltnowska

W sprawo::daniu finansowym wystr:puje r6:':nica pomir:dry wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawo::dawc;;:ym a wartosciq aktyw6w
netto na koniec bieiqcego okresu sprawo::dawc::ego. R6:':nica wynika z u}?cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego ws::.ystkich operacji dotyc::qcych
tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a ::godnie:: ::asadami wyceny nie zostaly ujr:te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawc::ym.

Zestawienie ::mian w aktywach netto nale:':y analizowac lqc::nie:: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c::?SC
sprawo::dan ia finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu reguluj<) nast~tpUj<)ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
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 szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz.1859)
zwanc dalej Rozporz<jdzeniem.

I) UJA WNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRA WOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<jdzone w .i~tzyku polskim i w walucie po1skiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S<) w tysi<jcach zlotych, z wyj<jtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostk~t uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci - fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj<)cych albo informacji dodatkowej.
Na dzie11 bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj<)cy:
1) przychody z lokat netto- stanowi<)ce r6znic~t pomi<;dzy przychodami z Iokat, a kosztami Subfunduszu netto.
2) zrcalizowany zysk (straty) zc zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat~t) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyj~tto melody 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 objasni<U<)ce i informacj~t dodatkow<).
Sprawozdanie obcjmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSIE;GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksi<;gi rachunkowe dla lNG Parasol a FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si<; oddzielnie dla kai:dego subfunduszu.
1. Operacje dotycz<)ce Subfunduszu ujmuje si<; w ksi~tgach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz<).
2. Nabyte skladniki lokat ujmuje sit; w ksi<;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj'lcej prowiz.i~t maklerslq.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj'l cen<; nabycia r6wn<) zeru.
4. Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj<) cen~t nabycia wynikaj<)C'! z ceny nabycia tych skladnik6w Iokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan<j o cwcntualne doplaty lub otrzymane przychody pieni~tzne.
5. Zmian<; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powoduj'!C'! zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si~t w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje si~t zmiany Iiczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6. Zysk lub strat~t ze zbycia lokat wylicza si~t metod<) HIFO (najdrozsze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez'lcej wartosci ksi~tgowej (nie stosuje si~t do
skladnik6w lokat b~td'lcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz<)dzenia).
7. Zysk lub strat<; ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
8. W przypadku gdy jednego dnia dokonane S'! transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejno5ci ujmuje si~t nabycie skladnika.
9. Nalezn'l dywidend<; z akcji/ prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje si<; w ksi~tgach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl~tdniaj'!CY wartosci tego prawa.
10. Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje si~t w
ksi<;gach rachunkowych w dniu nast~tpnym po dniu ustalenia tych praw.
II. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje si<; za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu nast~tpnym po wygasni<;ciu tego prawa.
12. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
13. Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si~t w ksi~tgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
14. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl<;dnia si<; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<)zaJ\.
15. Jezeli transakcja kupna/sprzedai:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksi<;gach rachunkowych w nast<;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj'lcym z pierwotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikaj'!ce z umowy kupna!sprzedai:y, a przede
wszystkim dat<; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieni<;znych).
16. Operacje dotycz<)ce Subfunduszu ujmuje si<; w walucie, w kt6rej S<) wyrai:one, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien uj<;cia tych operacji w ksi<;gach Subfunduszu . .lezeli operacje dot. Subfunduszu S'! wyrai:one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla si<; w relacji do euro.
17. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi<)
lokat Subiimduszu a ich uj<;cie w ksi<;gach nast<;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
18. Zobowi'!Zania i naleznosci Subfunduszu wynikaj'lce z zawartych transakcji kupna lub sprzedai:y waluty w zwi'!Zku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedazy papicr6w wartosciowych wycenia si<; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
19. 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 si<; 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 pieni<;znych, nalcznosci oraz zobowi'!Zan w walutach obcych.
20. Koszty Subfunduszu obejnm.i'! w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci'lgni<;tych przez Subfundusz rozlicza si<; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne sal do r6znic kursowych powstale w zwi'!Zku z wycen'l srodk6w pieni<;znych, naleznosci oraz zobowi'!Zan w walutach obcych.
21. Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieni<;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi<;kszaj'l wartosc aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
22. W kazdym dniu wyceny tworzy sit; rezerw<; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj<) uprzednio utworzon<)
rezerw<;. Limitowane koszty operacyjne S'! ujmowane w wysokosci nie przekraczaj'lcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczanajest kai:dego 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.
23. Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<jdzania Subfunduszem pobiera na koniec kai:dego miesi<)ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'lcych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
24. Towarzystwo pobiera oplat<; dystrybucyjn'!, oplat<; za konwersj<; oraz oplat<; umorzeniow<j (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
~
stanowi'l zobowi'!Zanie Funduszu wobec TFI- nie S'! ujmowane w przychodach i kosztach.
lNG Subfundusz Zr6wnowa2:ony
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25. Koszty zwi<)Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Je:i:eli koszty obci<):i:ajq Fundusz w
calosci - partycypacj~ danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si~ na podstawie stosunku wartosci aktyw6w netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dzien uj~cia zobowiqzania w ksi~gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow~
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wi~cej ni:i: jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<):i:ajq te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
26. Ksi~gi rachunkowe prowadzone S'! w taki spos6b, aby na ka:i:dy dzien wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajqcych na ka:i:dq
kategori~ jednostek uczestnictwa (JU).
27. Dnicm wprowadzenia do ksi<jg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien uj~cia zbycia lub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze (z
tym, :i:e na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na JU w okreslonym dniu wyceny nie uwzgl~dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym
wynikaj<jcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
28. Wszystkie zobowiqzania zwiqzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:i:ane S<j w kwocie wymagaj<jcej zaplaty.
29. JU podlegaj<j odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, :i:e jako pierwsze odkupywane S<j JU zapisane wg najwyzszej ccny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowi<!Zal'l i wyniku z operacji
Dnicm wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzicn sporz<jdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu
ustalenia wartosci zobowiqzan Funduszu oraz zobowiqzan Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu ora;
ustalenia wartosci aktyw6w nctto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk~ uczestnictwa, a tak:i:e ustalenia ceny zbycia
odkupieniajednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartos6 aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartos6 aktyw6w netto Funduszu stanow
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia si~, a zobowi<jzania ustala si~ wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrze:i:eniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporz<jdzenia.
Wartos6 godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si~ w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nast<;puj<jce 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) dlu:i:nc papiery wartosciowe,
8) instrumcnty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce sicdzib<; za granic<j,
II) instrumenty rynku pieni<;:i:nego.
2. Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dziet1 wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcj
na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamkni<;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej, stanowi<jce.
jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

6.

Je:i:eli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto :i:adnej transakcji, to ostatni dostt;pny kur:
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodarni okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dost<;pny jest leurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartos6 godziw'l skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywani:
transakcji na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dostt;pnego !cursu zamkni<;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej
stanowi<jcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mow a w ust. 3 i 4 stosuje si<; poni:i:sze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit; wartos6 wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, :i:e o wyborze takiego rynku decyduje wysokos6 wolumenu obrotu v
dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje si<; cent;;
rynku o wy:i:szej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt;pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dost<;pne S<j informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje si•
sredniq arytmetyczn<j z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y, z tym, :i:e uwzglt;dnienie wylqcznie oferty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy ni;
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzgl<;du na brak ofert sprzeda:i:y uwzglt;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynkt
gl6wnym oferty nie S<j dost<;pne, to do wyceny stosuje sit; sredniq arytmetyczn'l z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y z innego aktywnego rynku, z tym :i:e <
wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi<jcu.
3) je:i:eli niedost;;pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartos6 oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwsze.
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), aje:i:eli oszacowania te nie S'! dostt;pne- stosuje si<; wartos6 oszacowana przez wyspecjalizowan:
niezale:i:n<j jednostkt; swiadcz<jCij tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t<; jednostkt; przeplyw6w pieni<;:i:nych zwiqzanych z tyn
skladnikiem, przy czym jednostk<; takq uznaje sit; za niezale:i:nij, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zale:i:nym o<
Towarzystwa.
4) jezeli niedost<;pne Si') wartosci ·wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje si<; wycen<; w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku cent;
nier6zni<jcego si<; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat b~dqcych przedmiotem obrotu na wit;cej nizjednym aktywnym rynku, wartosci'l godziwqjest leurs ustalony na rynku gl6wnym
ustalanym zgodnie z poni:i:szymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje si<; na koniec ka:i:dego kolejncgo miesi<jca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesi<jca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic<j kryterium wyboru rynkt
gl6wnego jest mo:i:liwos6 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 pelnyn
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nast<;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz<;cia notowan do konca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna su; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wname obrot6w na poszczeg61nych
rynkach w dmu pterwszego notowama
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7.
8.

9.

Do wyceny sleladnile6w loleat przyjmuje si<; leurs z talelj liczblj miejsc po przecinleu jale publileowany przez rynele aletywny.
R YNEK AKTYWNY to rynele spelniajljcy l<jcznie nast<;puj<jce leryteria:
I) instrumenty bt;dljce przedmiotem obrotu na rynleu SlJ jednorodne,
2) zazwyczaj w leai:dym momencic wyst;;pujlj zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ccny podawane SlJ do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesi<;cznym ustalaniem rynleu gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajlj aletywnosc rynleu dla leai:dego sleladnilea loleat. Jezeli przez badany
miesiljc by! dost<;pny leurs transalecyjny (lub fixingowy) lub dost<;pna byla regularnie informacja o ofertach leupna sprzedai:y, to uznaje si<;, ze rynele dla danego
sleladnilea loleat jest aletywny.

lli. Wycena sleladnile6w loleat nienotowanych na aletywnym rynleu
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punletu wyceniane SlJ nast;;puj<jce sleladnilei loleat nienotowanych na aletywnym rynleu:
1) alecje,
2) warranty subslerypcyjne,
3) prawa do alecji,
4) prawa poboru,
5) lewity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostlei uczestnictwa,
I 0) certyfileaty inwestycyjne,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania majljce siedzib<; za graniclj,
12) depozyty,
13) waluty niebt;d<jce depozytami,
14) instrumcnty rynleu pieni<;znego.
2. Wartosc sleladnile6w loleat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aletywnym rynleu wyznacza sit;, z zastrzezeniem plet IV ust. 4 i 5, w nast<;puj<jcy spos6b:
1) w przypadleu dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynleu pieni~znego b<;d<jcych papierami wartosciowymi wedlu!
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efeletywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencja1nych odpis6w z tytulu trwalej utrat~
wartosci, jezeli ich utworzenie okai:e si<; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efeletywnej stopy procentowej zalicza si<; odpowiednio d<
przychod6w odsetkowych lub leoszt6w odsetleowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sit; w ci<;zar pozostalych koszt6v
Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajljce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne SlJ scisle powiljzane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego bt;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzgl<;dniajljc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie SlJ scisle powiljZane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu finansowego b<;dzie 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 poszczeg61nych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sit; wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w Iolea!- wedlug wartosci godziwej spelniajljcej warunlei wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nast<;puje od dnia
uj;;cia w ksi<;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje si<; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanlj cen<; nabycia (co oznacza, :i:e do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si<; moment przeplyw6w pieni<;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg61ne metody wyceny skladnik6w Iolea!
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiljZaniu sit; drugiej strony do odkupu wycenia si<;, poczljwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodlj skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl;;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okai:e sit; konieczne.
2.
3.

4.
5.

ZobowiljZania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiljZaniu sit; Subfunduszu do odkupu, wycenia si<;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedai:y, metodlj korekty r6znicy pomi;;dzy cenlj odkupu a cenlj sprzedai:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikajljca z lesiljg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonlj skorygowanlj cen<; nabycia !ego skladnika i stanowi podstaw;; 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.
Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia si<; wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowiljzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych us tala sit; wed lug zasad przyj;;tych dla tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;dljcych papierami dluznymi stosuje si<; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc ustala sit; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoclj powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost<;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomi<;dzy niezaleznymi od siebie i nie powiljZanymi ze soblj stronami,
b) melody rynkowe, a w szczeg61nosci metod;; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metod;; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg61nosci metod<; zdyskontowanych przeplyw6w pieni<;znych,
d) metody ksi<;gowe, a w szczeg6lnosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza sit; przy uzyciu modelu, uwzgl;;dniajljcego w szczeg61nosci wartosc
godziwlj akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikajljClJ z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysluguj<jcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6Zni<jcego sit; istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrulecji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartosc wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiljZku, z let6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- tch wartosc stanowt wartosc nommalna powtt;kszona o odsetkt nahczone przy zastosowamu efektywneJ stopy procentow!;
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6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<)ce siedzib<; za granic<)- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<) wartos6 aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl<;dnieniem zdarzen maj<)cych wplyw na ich wartos6 godziw<), jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) 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 pienit;znych;
8) 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.
2.

3.
4.

Do czynnik6w uwzgl<;dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust.
1 pkt I), nalcz<):
1) dost<;pnos6 wystarczaj<)cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz<)ce dzialania sp6lki,
3) okres, jaki uplyn<)l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn<)l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik 1okat, zawartych przez podmioty trzecie bt;d<)ce niezaleznymi od
siebie i nie powi<)Zanymi ze sob<) stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkos6 posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyccny, o kt6rych mowa w ust.l pkt 1)- 2) i pkt 7) pochodz<) z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane S<) w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d'! stosowane w spos6b ci<)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt;d'! prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym.

Vl. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowi<)Zania denominowane w walutach obcych wycenia sit; lub ustala w walucie, w kt6rej S<) notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S<) notowane na aktywnym rynku
2.
3.

w walucie, w kt6rej S<) denominowane.

Aktywa oraz zobowi<)Zania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje si<; w walucie, w kt6rej wyceniane S<) aktywa i ustalane zobowi<)Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dosl<;pnego 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 sit; w relacji do euro.

4) OPIS WPROW ADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys.zl)

31.12.2013

31.12.2012

1 920
9
25
102

I 320
12 715
209

7
2 063

14 244

31.12.2013

31.12.2012

2 247

I 551

672
406

346
13 342

1 541
1 -158

1439

4 866

16 678

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<)zaniu sit;
subfunduszu do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat najcdnostki uczcstnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub por<;czen
Z tytulu rezerw
Pozostalc zobowi<)Zania, w tym:
- wynagrodzen;e Towarzystwa

1 336

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

Bank I Waluta
---;:IN:-oG=Bank Sl<)ski S.A. I PLN
ING Bank Sl<)ski S.A. I TRY
ING Bank Sl<)ski S.A. I HUF
ING Bank Sl<)ski S.A. I CZK
ING Bank Sl<)ski S.A. I EUR
ING Bank Sl<)ski S.A. I USD
ING Bank Sl<)ski S.A. I RON

Wartos6 na 31.12.2013
w walucie
w PLN
19 548
19 5481
820
I 158
13
0

2
3

0
3
6!
21
20 717
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Wartos6na31.12.2012
I
w walucie
w PLN
6 049
6 049
2
84
I
2
2

9:
21
21

6 065

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENIE;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZP,CYCH
ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU- w tys.
Srednia wartosc
wwalucie
13 382
696

Waluta
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w

PLN
CZK
USD
RON
HUF
EUR
TRY

pieni~znych:

Srednia wartosc
wPLN
13 382
169

3
!13

9
107
14
161
220
14 062

1 006
32
132

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENIE;ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCJA.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWJA.ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
Sredni wa2:ony okres do wykupu (duration) Funduszu wyni6sl3,07 roku.
a) Wskazanie aktyw6w obci<jZonych ryzykiem wartosci godziwej wynik~qcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu. Na dzien bilansowy papiery dluzne o stalym oprocentowaniu stanowily 32,53% , a
zerokuponowe 2,53% wartosci aktyw6w.
b) Wskazanie aktyw6w obci<jZonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w picnit;znych wynikajqcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst~puje ryzyko przeplyw6w pienit;znych wynikajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy w sklad lokat Subfunduszu wchodzily papiery dluzne o zmiennym oprocentowaniu, kt6re stanowily 3,76% wartosci aktyw6w. W portfelu
Subfunduszu znajdujq si~ papiery wartosciowe, kt6rych oprocentowanie zalezy od wysokosci stawek WIBOR 3M i 6M.
2. POZIOM OBCJA.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWJA.ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego sq: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Uczestnicy funduszu akceptujq niskie ryzyko kredytowe wynikajqce z inwestycji w instrumenty dluzne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa.
lnwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wi<jZq sit; z wyzszym ryzykiem kredytowym, uzaleznionym od wiarygodnosci
kredytowej emitenta.
Nieskarbowe dluzne papiery wartosciowe stanowily na dzien bilansowy 2,15% wartosci aktyw6w Subfunduszu. Posiadane emisje obligacji
infrastrukturalnych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego majq gwarancje Skarbu Panstwa. W aktywach
Subfunduszu znajdujq sit; r6wniez obligacje wlasne tego banku. Agencja Ratingowa Fitch nadala dla BGK rating na poziomie r6wnym ratingowi Polski:
rating dlugoterminowy (!DR) "A-", z perspektywq stabilnq; rating kr6tkoterminowy (!DR) "F2"; rating wsparcia okrdlono na poziomie I. Obligacje Banku
Ochrony Srodowiska (BOS) sq obligacjami niezabezpieczonymi. W kwietniu 2013 roku agencja ratingowa Fitch utrzymala i potwierdzila rating dla tego
banku na poziomie: ocena dlugoterminowa BBB z perspektywq stabilnq i ocena kr6tkoterminowa F3; rating wsparcia okreslono na poziomie 1.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi<jZane sq z ryzykiem kredytowym banku. 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 nast~pujqce po nim dni wolne od
pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 2,89% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCJA.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWJA.ZAN FUNDUSZU R YZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Na dzien bilansowy na rachunkach bankowych Subfunduszu znajdowalo si~ 820 tys. lir tureckich, 13 tys. forint6w w~gierskich, 1 tys. koron czeskich, I tys.
euro, 2 tys. dolar6w amerykanskich oraz 3 tys. lei rumunskich, kt6re stanowily lqcznie 0,18% wartosci aktyw6w. Zagraniczne akcje i zagraniczne obligacje
skarbowe stanowily 6,48% wartosci aktyw6w.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Fundusz inwestowal w instrumenty pochodne. Inwestycje byly dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiqce przedmiot obrotu na Gieldzie Papier6w
Wartosciowych w Warszawie. Z inwestowaniem w te instrumenty zwi<jZane sq podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmiennosci kurs6w, mozliwosc stosowania
dzwigni finansowej.
!
1

Typ z~j~tej pozycji
Rodzaj instrumentu pochodnego

·,.

'eel ~tw~~~i~ pozycji

Pozycj<l dll)~a=._k()J1trakt termin()\\'2'11<1_\\l<!_fSZawski Index Gieldowy 20
Kontrakt terminowy na indeks

~·-··

----+·_____E_fi_ek_t"-yw_n_e_z_ar_zq,dzaJ1ieS_ubfunduszeJ11_,_0_!;r<llli~zel1ie_ryzyka iJ1\\Ie_stycyjnego

Wartosc otwartej pozycji
I
(kurs kontraktu * ilosc : mnoz11ikL ..._ _ . . .
iWartosc i terminy przyszlych strumieni pieniyznych

,

1

11.326 tys. zl (468 kontrakt6w)
. .........,
Rozliczenie nastt;puje z datq wygasnit;cia, a wartos6 ustalana jest na podstawie instrumentu ·

--·-·-----+---------------~-~-----~---

'I

K~;ta-b~dqca podstaw'! przyszlych platnosci

baz()\Ve~o, _to znac~I_na__p~~.st<rlvie_:"".art()sci iJ1~e-~sli:\\TI_S.I~O
Zyski i straty na kontraktach rozliczane S<) codziennie w ramach systemu uzupelniania depozyt6w

~ ~ :~ ~;~:-a~-~-.~-: -~-i~-~b-t:-l :-l1-y_e-~_~-:_:-:.np-:_i~-:_:-:_:~-o- ~-n-l_~-:-'~-u'0-_111-:_e_n_-t_t_l_-_-_-_-_-_·_-_·_·_- -~ -z-a-_b_e_z_pl_·e_cz_a_·~-'l~-y-_c_h_ .~_~W_-_a_rl)_~_k_I_()_b tiJ_d_!_a~- k-o-~-~ _;_;_;_~_:'_;_rl1 _._in_-~_V/ ~_h_ n_a-~W-~-·~- -~ -O'_-')_ -_-___r_(}__

__Y_
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NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF,: SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawieral ww. transakcji.
lNG Subfundusz Zr6wnowa2:ony
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NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciqgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
I. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU (w tys .)
Na rachunkach bankowych znajdowaly siy srodki pieniyzne w walutach obcych:
w walucie obcej:
I
1
13
3
820
2

31.12.2013
w przeliczeniu:
0
CZK
3
EUR
0
HUF
2
RON
I 158
TRY
6
USD

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

w walucie obcej:
2
84
2
I
I

31.12.2012
w przeliczeniu:
CZK
9
EUR
I
HUF
2
RON
2
TRY
2
USD

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Czt;sc aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartosc tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartosc zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
w walucie obcej:
996
483 796
10 557
6 902
40 003
1 675
173

31.12.2013
w przeliczeniu:
4 131
EUR
6 758
HUF
9 778
RON
9 747
TRY
6 052
CZK
5 045
USD
GBP
489
CAD

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

w walucie obcej:
2 771
337 851
6 259
11277
174
-

31.12.2012
w przeliczeniu:
EUR
II 327
HUF
4 722
RON
5 756
TRY
19 573
USD
539
CZK
-

25 GBP
-CAD

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

128 PLN
- PLN

Na zobowiqzaniach z tytulu nabytych aktyw6w znajduje siy:
31.12.2013
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
-RON
- PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
445 PLN
484 RON

Pozos tale pozycje bilansu Subfunduszu wyrat.one sq wylqcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (CZK)
Obligacje- zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Obligacje- zrealizowane r6Znice kursowe (HUF)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (RON)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Obligacje - niezrealizowane r6Znice kursowe (EUR)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Obligacje- niezrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (USD)

01.01.2012
31.12.2012

7
76
213
187
22
58
84
139
6
108

232

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKA T SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (CZK)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Obligacje- zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (HUF)
Obligacje - zrealizowane r6znice kursowe (1-IUF)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (RON)
Obligacje- zrealizowane r6znice kursowe (RON)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (TRY)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje - niezrealizowane r6Znice kursowe (CZK)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Obligacje- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Obligacje - niezrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (RON)
Akcje- niezrealizowane r6:i:nice kursowe (TRY)
Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (USD)

-47
-53
-76
-68
-109
-15
-I 555
-7
-250

Zrealizowane r6C:nice kursowe razem
Nie::reali::owane r6tnice kursowe ra::em

-1 908
-3 24

-26

-7

-8
-408

-394

-229
-139
-179
-146
-861
-5
Jl4
-1 327
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4. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs CZK (korona czeska)- 0,1513
kurs EUR (euro)- 4,1472
kurs 1-IUF (forint w~gierski) za 100- 1,3969
kurs TRY (lira turecka)- 1,4122
kurs RON (lej rumunski)- 0,9262
!mrs USD (dolar amerykm1ski)- 3,012
kurs CAD (dolar kanadyjski)- 2,8297

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
I. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa poboru
obligacje
bony skarbowe
tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj:tce siedzib~ za granic:t
pochodne

23 485
19
5 872
12

-10 174

149

311
476

Razem

29 538

-1 327

Grupy lokat

8 058
2

2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa do akcji
prawa poboru
obligacje
tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania majqce siedzibt; za granicq

-4 329
2
-39
-11 492

83 492
-10
39
13 962

-74

1 414

Razem

-15 932

98 897

Grupy lokat

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzcnia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj:ttkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwiqzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciq;i:en nalozonych
przcz wlasciwe organy panstwowe w zwiqzku z dzialalnosciq Subfunduszu, kt6re pokrywane Sq bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj:t limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz:tdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka2:dego miesi:tca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia (w %)
kategoria A
kategoria P
kate go ria S
kategoria F
kategoria I
kategoria K
kategoria E
kategoria T

wynagrodzenie faktycznie pobrane (w %)
3,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,30
1,10

3,00
3,00
3,00 do 01.09.2013 oraz 0,80 od 2.09.2013
3,00
3,00 do 21.10.2013 oraz 2,30 od 22.10.2013
1,30
1,10
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NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

31.12.2013

31.12.2012

644 477

608 303

31.12.2011

579 522

31.12.2010

821 402

282,82
356,46
284,91
283,21
293,30

273,90
339,40
339,40
339,40
278,69

227,83
277,56
277,56
277,56

263,03
315,35
315,35
315,35

'·-~~·-

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl):
jednostki kategorii A, P, S, I
jednostki kategorii E
jednostki kategorii F
jednostki kategorii K
jednostki kategorii T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1) Informacje o znaczl!cych zdarzeniach dotyczl!cych lat ubieglych, ujf(tych w sprawozdaniu finansowym za bie:il!CY okres
sprawozdawczy.
Nie zasz!y.

2) Informacje o znaczl!cych zdarzeniach jakie nastl!pily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~tdnionych

w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3) Zestawienie oraz obja§nienie rozmc pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporzl!dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

w porownywalnych danych

Nie wystqpi!y.

4) Dokonane korekty

bl~td6w

podstawowych.

Nie wyslqpi!y.

5) W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalno§ci - opis tych niepewno§ci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwil!zane.
Nie dotyczy.

6) Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny sposob wplynl!c na
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

ocen~t

sytuacji majl!tkowej,

Nie dotyczy.

7) Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitq ekspozycjt; zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowanq mctodq ca!kowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaanga2:owania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporzqdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wska±nika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, sq nastt;pujqce:

I Nieprzekraczalna wartos6 .

Oczekiwana wartos6 wska±nika dzwigni
finansowej oraz prawopodobienstwo jego

ca!kowitej ekspozycji

przekroczenia

1

I
_]'Jaz_wa_~u~ftJ!l_dns~+

Metoda

l

I

---l
[

----~~--~----~~ ____f'_o_flfel referencyjny

1

lNG Zr6wnowa2:ony

'M

d
.
. 1 100% wartosci aktyw6w
eto a zaangazowama
netto subfunduszu
,

[

~

--------------~~-

_ _ _ _ __ _ _ _ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_L[_ _ _ _ _ _ __

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Delartamentu Ksiygowosci Funduszy
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lNG Subfundusz Zrownowazony
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami ati. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330) Zarz~d ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Zr6wnowazonego, na kt6re sklada sicr:

I) wprowadzenie do sprawozdania fin ansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 626.563 tys. zlotych;
3) bilans s porz~dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumcr 644.477 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj~cy zysk z operacji w kwocie 22.056 tys. zlotych ;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj~ce zwicrkszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwotcr 36.174 tys. zlotych;
6) noty objasniaj~ce;
7) informacja dodatkowa.

Pre::es Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
C::lonek Zar::qdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

~~~£: · ~
Robert Bohynik
Czlonek Zar::qdu

,1~

Dyrektor Departamentu Ksir:gowosci Fundus::y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj"'c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz"'dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl"'ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu
Zr6wnowazonego (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotycz"'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 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r., sporz"'dzonego 7 kwietnia 2014 r., s"' zgodne ze stanem faktycznym.

ZAST

'A lJYKI:::K I UK:\

Departament - cracji Rynk6w Finansnwycl
1Kl1en ·
a gicznych

Krzyszt

lNG BANK SLI\SKI Sp6 1ka Akcyjna
Deparament Operacji Rynk6 w Finansow ych

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2. 02-566 Warszawa

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

s~ 11 Womir Trarszo

NIP 634-013-54-75

Kapita l zakladowy - 130 100 000,00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony- 130 100 000,00 zl

Sqd Rejonowy w Katowicach

ING .A.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,
Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwi~kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp6lek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp6lki niemieckie, ale taki:e francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, i:e inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z dui:ych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%). Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%).
Na tym tie polskie akcje nalei:aly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6lek, zblii:one S<J do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, i:e inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblii:szym okresie. Ubiegly rok by! podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp6lek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6lki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly dui:e sp6lki (WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%). Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%) oraz i:ywnosciowy (-11%).
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych . W Polsce, z uwagi
na dui:e zaangai:owanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do kor\ca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE . Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze moi:liwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.

w paidzierniku

2013 roku poszerzylismy moi:liwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego

Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniei: znaczqco obnii:ylismy oplat~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez zewn~trznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniei: w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przej~ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Moi:liwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dlui:nych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert~ produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Par\stwa oczekiwania .
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniei: zauwai:alny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje si~, i:e w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kr~gi Polak6w .
Zyczymy Par\stwu, aby caly rok 2014 by! udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stron~ www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

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

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6/ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39%
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3,68%
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6/ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6/ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6/ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6/ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir\skiej (L)

47,01%
23,01%
21,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00%
-4,05%
-5,29%
-10,31%
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

Preze AZarzijdu
lNG

Fl S. .

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

,P~~~.-£-~~----~
Malgorzata Barska

Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ AKCJI
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINAN SO WE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINIJ\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakoiiczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Akcji
(,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(,Fundusz") z siedzib~ w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj~cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporz~dzone na dzieii
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniaj~ce i informacj(( dodatkow~ (,zal~czone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz~dzenie zgodnie
z wymagaj~cymi zastosowania zasadami (polityk~) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi~g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz~d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz~dzaj~cego Funduszem i reprezentuj~cego Fundusz. Ponadto, Zarz~d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa s~ zobowi~zani do zapewnienia, aby zal~czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz~du Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6iniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagaj~cymi
zastosowania zasadami (polityk~) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy maj~tkow~ i finansow~, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksi((gi rachunkowe stanowi~ce podstaw(( jego sporz~dzenia s~ prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowieii:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez
Rewident6w w Polsce,

Krajow~

Rad(( Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln~ pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod~
wyrywkow~ - dokumentacji, z kt6rej wynikaj~ kwoty i informacje zawarte w zal~czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyj((tych i stosowanych przez Zarz~d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz~cych

EPNSl & YOUI\JG W POLSCE JEST CZtOf\li-\IEM

Gl~OB/c,LI\JEJ

PRAKTYI'\1 ERNST & YOUNG
k. ~dawniej Ernst & Younq Audit
z o.o.)
Sqdowego, KRS: 0000481039, NIP 526·020-79-76

szacunk6w dokonanych przez Zarzl!d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zall!czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczajl!cych podstaw do wyrazenia opinii o zall!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zall!czone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji majl!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzieii
31 grudnia 2013 roku;
• sporzl!dzone zostalo zgodnie z wymagajl!cymi zastosowania zasadami (politykl!)
rachunkowosci, wynikajl!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksil!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajl!cymi na formy i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa ·
regulujl!cymi przygotowywanie sprawozdaii finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzl!dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
zostaly doll!czone do poll!czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzl!dzonego za rok
zakoiiczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinitt z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w tmteniu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonl! odpowiedzialnosciq sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

Ernst & Young Audyt Polska
sp6tka z ograniczon<l odpowiedzialnosci'!
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1. 00-124 Warszawa

Kluczowy Biegly Rewident

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ AKCJI
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU AKCJI
Nazwa funduszu:

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestvcyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO

Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
ING Parasol FlO posiada osobowosc prawn<\. lNG Subfundusz Akcji utworzony w ramach Funduszu nie posiada osobowosci
prawnej.
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decy:zja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFVWI4033-916-I-209512006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu I marca 2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal przeksztalcony
w fundusz inwestycyjny otwarty dzialaj'!CY pod nazw'l ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol FlO).

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

ING Subfundusz Akcji powstal z przeksztalcenia w dniu 14 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 240 ust. I pkt. 2) i art. 240 ust. 2
pkt. 3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, lNG Funduszu lnwestycyjnego Otwartego Akcji (lNG FlO Akcji) w nowy
subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr DFL/403212212010911 OIVV9-I 0-IISP z dnia 25 stycznia 20 I 0 r.)
Decyzj'l z dnia 30 paidziernika 1997 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING Funduszu Powierniczego Akcji
(decyzja nr KPW-4085-25197)
Decy:zj'l z dnia 8 stycznia 1999 r. Komisja udzielila pozwolenia na przeksztalcenie ING Funduszu Powierniczego Akcji
w lNG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji (decyzja nr DFN-40919-5199)
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
13.06.2006 r. pod numercm RFi 238
ING FlO Akcji by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 18
lNG Subfundusz Akcjijcstjednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa!dopuszczalne nazwy):
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
I 2.
I3.

lNG Subfundusc: Got6wkowy I ING Got6wkowy I JNG (PL) Got6wkowy
JNG Subfundus:: Obligacji I JNG Obligacji I JNG (PL) Obligacji
JNG Subfundusc: Ochrony Kapitalu 90 I JNG Ochrony Kapitalu 90 I JNG (PL) Ochrony Kapitalu 90
JNG Subjimdusz Stabilnego Wc:rostu I JNG Stabilnego W::rostu I JNG (PL) Stabilnego Wzrostu
JNG Subfundusz Zr6wnowazony I lNG Zr6wnowa:':ony I ING (PL) Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Akcji I lNG Akcji I lNG (PL) Akcji
JNG Subjimdusc: Srednich i Malych Sp6lek I JNG Srednich i Malych Sp6lek I JNG (PL) Srednich i Malych Sp6lek
JNG Subfundus:: Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
JNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I lNG Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I lNG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora
Finansowego
JNG Subjimdus:: Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I JNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I ING (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
ING Subfundus:: Selektywny I JNG Selektywny I JNG (PL) Selektywny
JNG Subjimdusz Chiny i Jndie USD I JNG Chiny i Indie USD I JNG (PL) Chiny i Jndie USD I JNG Chiny i Jndie
JNG Subfundus:: Rosja EUR I JNG Rosja EUR I JNG (PL) Rosja EUR I JNG Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualn'l polityk<;: inwestycyjn'l dzit;:ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwcstycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi'lgni<;cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do I 00% aktyw6w Subfunduszu w akcje, gl6wnie duzych sp61ek o solidnych
fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.
Srodki Subfunduszu inwcstowane S'! w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puj'lcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w.
2. zagraniczne akcje- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluznc papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, por<;czone Iub gwarantowane przez
Skarb Pal1stwa Iub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego nie b<;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pa11stwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne - do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj'lcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
ii.mdusze zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
9. dla Iokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 l'lcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
I 0. dla Iokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowi¥uje lqcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowi¥uje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mog'l bye Iokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego dopuszczone do obrotu na Gie!dzie Papier6w Wartosciowych
w Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dqzy do osi'!gni<;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark 100% WIG.
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nast<;pnjqcy: 95% WIG+ 5% WIBID 0/N.
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Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sljd rej estrowy:
Numer:
Data wpi su:
Kapital zakladowy:

fNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyj na (fNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
S!jd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.
15 .250 .000 PLN

Towarzystwo jest sp6lk!j akcyjnlJ prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M (Polska) S.A.).
lNG IM (Polska) S.A. jest sp6lkq akcyjnlj prawa polskiego, w kt6rej I 00% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umow<; o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27 .09.2013 r. Zarz!)dy Sp6lek oglosily zamiar polqczenia w drodze przej<;cia przez sp61k<; lNG TFI S.A. sp6lki lNG 1M (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt I Kodeksu sp61ek handl owych (K.s.h), tj . poprzez przenies ienie calego majljtku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61k<; lNG TFI S.A. Pol!jczenie
nast<)pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj!jcej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmuj!jca wyda akcjonariuszowi
sp6lki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan pol!jczenia sporz!jdzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zal!jcznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s. h zostal udost<;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16. I 0.2013 r. Zarzqdy obu Sp61ek dzialaj!jc na podstawi e Art. 505. § I ust. 3 I K.s.h udost<;pnily opini<; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol!)czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest31.12 .2013 r.
Za lozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz!jdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w daj!jcej si<; przewidziec
przyszlosci, tzn. w ci<)gu co najmniej 12 mi es i<;cy od 31.12.2013 r. Nie istniejlj okolicznosci wskazujljce na zagrozenie konty nuowania dzialalnosci Funduszu
oraz Subfunduszu.
Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon!j odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa
Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujljcych
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S!j zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabyc ia oraz 50 zl w przypadku ka:tdego nast<;pnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnlj w wysokosci ni e wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej ni z I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - nie wi<;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wyl!jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu lnwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi <)Zku z nabywaniem, konwersj!j oraz zamian!jjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - nie wi<;cej niz I,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F:
- zbywane wyl!jcznie 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 F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersjlJ oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjm) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii 1:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybran ych dystrybutor6w. Warunki zbywaniaj ednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimaln a l!jczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestni ctwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz!jdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zw iljzku z nabywani em, konwersj q, odkupieniem oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosc i nie wyzszej niz I0% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w fundu szu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniow!) w wysokosci nie wyzszej niz I 0% 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 TF! - nie wi<;cej ni z 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE lub lKZE pod warunki em zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posredni ctwem
wybranych dys trybutor6w. Warunki zbywani a jednostek uczestni ctwa kategori i K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
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- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrze:i:eniem, :i:e umowa IKE lub IKZE mogq przewidywae wy:i:szq minimalnq wysokose wplaty
w przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka:i:dego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwiqzku z nabywanicm, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej ni:i: I 00 zl. Oplata ta mo:i:e bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie mo:i:e bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzcnie TFI nie wi<;cej ni:i: 3,5% wartosci aktyw6w nctto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okrcsla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrze:i:eniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku ka:i:dego nastt;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego mo:i:e przewidywae wy:i:szq minimalnq wysokose wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wy:i:szqjednak ni:i: 3.000 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersjt; I zamian<; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
ofcrowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku ka:i:dego nast<;pnego nabycia, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywae wyzszq minimalnq wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzszq
jednak niz 450 zl oraz 150 zl w przypadku ka:i:dego kolejnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach dane go programu inwestycyjnego, pobieranq
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplat<; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach dan ego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (pierwszc zbycie jednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywanc wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii T
okresla umowa PPI lub PPE.
-minimalna wysokose wplat tytulemnabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyreklocik'f~ry
Izabela Kalinowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat
Akcje

31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na dzien
bilansowy

% udzial w
aktywach

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na dzien
bilansowy

% udzialw
aktywach

632 850

808 391

97,26

593 944

755 255

91,38

372

377

0,05
0

76

0,01

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru

K wity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne *)
Udzialy w sp61kach z ograniczonq
odpowiedzialnosci<t

0

0

0,00

0

0

0,00

633 222

808 768

97,31

593 944

755 331

91,39

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibt; za
granicq
Wierzytelnosci
Wckslc
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

J)yrektO<

DT

=wto K•iogowo!oi Foodt
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2) Tabele uzupelniajljce (w tys.zlotych)
AKCJE

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

-

~

Nazwa
ABE- PLAB00000019
ABS- PLABS0000018
ACE- LU0299378421
ACG- PLACSA000014
ACP- PLSOFTB00016
ACT- PLACTIN00018
APT- PLAPATR00018
ASB-CY1000031710
AST- NL0000686509
ATM- PLATMSA00013
ATT- PLZATRM00012
BBD- PLNFI1200018
BOX- PLBUDMX00013
BHW- PLBH00000012
BOS- PLBOS0000019
BRG - PLBRLNGOOO 15
BRS- PLBRSZWOOOll
BSC- PLBSCD000017
BSK- PLBSK0000017
BZW- PLBZ00000044
CAR- PLINTCSOOOlO
CCC- PLCCC0000016
CCI- NL0000687309
CEZ- CZ0005112300
CIE- PLCIECH00018
CMR- PLCOMAR00012
COL- PLJTRZNOOOll
CPS- PLCFRPT00013
CRM- PLCMRA Y00029
DOM- PLDMDVL00012
DUD - PLDUDAOOOO 16
EAT- NL0000474351
ECH- PLECHPS00019
ELB- PLELTBD00017
ELT- PLELEKT00016
EMF- PLNFI1500011
EMP- PLELDRD00017
ENA- PLENEA000013
ENG- PLENERG00022
EN!- PLERGIN00015
EUR - PLEURCHOOO 11
FCL - PLFRMCL00066
FEG- NL0009604859
FMF- PLFAMUR00012
FRO- PLFERR000016
-----

___R_~dzaj rynku

________ . -~_wa rynku
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Wa.~r-sz_a_w_a__
Aktywny rynek- rynek ret,'Uiowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Praga
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Praga
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regnlowany
GPW Warszawa

Kraj siedziby
Liczba __emitenta ____
Polska
40 693
187717
Polska
84201
Luksemburg
14 746
Polska
156 551
Polska
23 350
Polska
Polska
87 769
102 536
Cypr
1 622
Holandia
93 266
Polska
124 035
Polska
Polska
2 583 049
43 553
Polska
Polska
36 520
113 839
Polska
101560
Polska
1892391
Polska
20 002
Polska
74258
Polska
98 459
Polska
41 883
Polska
48 449
Polska
112 019
Holandia
158 590 Republika Czeska
Polska
146 344
Polska
20 371
Polska
745 950
Polska
618 427
Polska
42 530
Polska
46 512
Polska
279 646
Holandia
79 019
Polska
794 548
Polska
14 018
Polska
143 634
Polska
94 248
Polska
161 518
Polska
316 653
Polska
258 904
Polska
21 327
Polska
62 969
Polska
113 094
43 761
Holandia
130 487
Polska
Polska
63 597
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Wartosc wg
Wartosc na
cen)'nabycia ___
31.12.2013 ..
964
1 323
2079
2440
534
1381
564
678
6 996
7 197
586
1 121
1 607
3 216
536
759
107
109
805
1175
8 286
7 752
943
1 033
3 005
5 749
2 740
3 835
3 965
5 350
751
671
877
946
531
510
6016
8417
26 514
38 163
2 888
7 943
1 747
5 649
3 382
3 567
12 015
12 405
4 544
2 761
1 976
1 700
1 585
2 633
10 965
12 245
545
345
1 952
2 372
224
224
5 497
7 112
2 496
5 323
1 845
1 542
1 909
1 293
869
1 583
9 233
12 120
4 307
5 035
4 224
4 124
347
363
3 144
3 003
5 959
7 664
841
786
753
692
669
684

Udzial w
akt)'\\'ach%
0,16
0,29
0,17
0,08
0,87
0,13
0,39
0,09
0,01
0,14
0,93
0,12
0,69
0,46
0,64
0,08
0,11
0,06
1,01
4,59
0,95
0,68
0,43
1,49
0,55
0,24
0,32
1,47
0,04
0,29
0,03
0,86
0,64
0,19
0,16
0,19
1,46
0,52
0,50
0,04
0,36
0,92
0,09
0,08
0,08

Wartosc wg

Kraj siedziby
Lp.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Nazwa
FTE- PLFORTE00012
GPW- PLGPW0000017
GRJ- PLZPW0000017
GTC- PLGTC0000037
HALKB- TRETHAL00019
IIA- AT0000809058
IMC- LU0607203980
IPX- PLIMPXM000!9
ISCTR- TRAISCTR91N2
ITG- PLINTEGOOOII
JSW- PLJSW0000015
JWC- PLJWC0000019
KER- LU0327357389
KGH- PLKGHM000017
KGN- PLKGNRC00015
KOMB- CZ0008019106
KOZAL- TREKOAL00014
KPX- PLKOPEX00018
KRI- PLKRINK000!4
KRU- PLKRK0000010
KSW- PLKRUSZ00016
KTY- PLKETYOOOO! I
LBT- PLLBT0000013
LCC - PLLCCRPOOO I 7
LPP- PLLPP0000011
LWB- PLLWBGD00016
MAG- PLMGLAN00018
MBK- PLBRE0000012
MCI- PLMCIMG00012
MDS- PLNFI0900014
MIL- PLBIG0000016
MLK- NL0009508712
MMK- AT0000938204
MOL- HU0000068952
MSO- PLMSZKOOOOlO
NET - PLNETIAOOO 14
NEU- PLTRFRM00018
OEG1T- EE3100084021
OPF- PLOPNFN00010
ORB- PLORBIS00014
PCE- PLZCPLC00036
PEK- PLPEKASOOO 17
PEL- PLMEDCS00015
PEO- PLPEKA000016
PGD- PLPAGED00017
PGE- PLPGEROOOOlO
PGN- PLPGNIG00014
PHN- PLPHN0000014

~

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regnlowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

Nazwa rynku
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPWWieder\
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
NASDAQ Global Select Markel
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWWieder\
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

Liczba

~itenta

--~ c~nr_nabycia

Polska
145 658
Polska
79 778
Polska
49 307
Polska
513 325
Turcja
349 684
Austria
454 069
Luksemburg
52 437
Polska
368 439
Turcja
273 438
Polska
5 053
Polska
222 689
Polska
113 713
Luksemburg
9 521
Polska
393 127
Polska
27 765
16 754 Republika Czeska
53 974
Turcja
58 178
Polska
Polska
37 444
Polska
82 556
Polska
64 864
Polska
40 180
Polska
87 068
Polska
722 210
Polska
2 619
Polska
87 852
Polska
50 550
Polska
32 996
Polska
88 166
Polska
770 298
Polska
215 623
Holandia
24 077
Austria
2242
Wt;gry
9 698
Polska
52 834
Polska
403 314
Polska
16 109
Estonia
95 963
Polska
404 289
Polska
62 799
Polska
96 392
Polska
5 260
Polska
29 448
Polska
211 110
Polska
25 169
Polska
3 014 028
Polska
4 654 036
Polska
32 219
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2 272
3 234
744
2 796
8 850
5 654
647
1 029
2 399
853
15 404
421
382
27 809
2216
10 403
2 313
664
833
5 425
4 950
4 812
260
841
3 718
8 659
1962
8 320
571
611
458
282
801
2 694
221
1 774
1 128
468
6 721
2 278
539
53
1 850
22 738
539
53 107
23 539
844

Wartosc na
31.12.2013

Udzial w
aktywach%

---~---

5 608
3 311
1 405
3 824
6 000
6 342
637
1260
I 796
1 627
11 832
580
362
46 389
1 427
11 001
1 692
614
801
6 832
3 989
8 799
263
1 199
23 571
11 052
3 994
16 498
848
509
1 552
301
837
1 961
218
2126
4 559
740
6 873
2 524
2 323
53
3 036
37 894
805
49 068
23 968
865

0,67
0,40
0,17
0,46
0,72
0,76
0,08
0,15
0,22
0,20
1,42
0,07
0,04
5,58
0,17
1,32
0,20
0,07
0,10
0,82
0,48
1,06
0,03
0,14
2,84
1,33
0,48
1,98
0,10
0,06
0,19
0,04
0,10
0,24
0,03
0,26
0,55
0,09
0,83
0,30
0,28
0,01
0,37
4,56
0,10
5,90
2,88
0,10

Lp.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
I02.
I03.
I04.
I05.
I06.
I 07.
I 08.
I09.
IIO.
III.
I12.
II3.
I I4.
!I5.
I I6.
I 17.
!I8.
II9.
!20.
I21.
122.
!23.
124.
125.
I26.
I27.
I28.
129.
I30.
I31.
132.
I33.
!34.
135.

Nazwa
PKN- PLPKNOOOOOI8
PKO - PLPKOOOOOO 16
PKP- PLPKPCROOO!l
POZ- PLPZBDTOOOI3
PRE- PLPRESC00018
PRM- PLPRCHMOOOI4
PUE- PLZPUEOOOOJ2
PXM- PLMSTSD000!9
PZU- PLPZUOOOOO! I
QMK- PLQMKSKOOOI7
RDL- PLRDPOLOOOIO
RFK- PLRAFAKOOOI8
ROB- PLROBYGOOOI6
RON- NL0006I 06007
RSE - PLCRSNTOOO II
SELEC- TRESLECOOOI4
SEN- CA81752K1057
SFGAT-EE310000I75I
SGN- PLCMPLDOOOI6
SKA- PLSNZKA00033
SNK- PLSTLSK00016
SNP- ROSNPPACNOR9
SODA- TRASODAS9IE5
STF- PLSTLPFOOOI2
STP-PLSTLPDOOOI7
SWG-PLWRWCK00013
TGN- ROTGNTACNOR8
TIM- PLTIMOOOOOI6
TKNSA- TRETKNOOOOIO
TLV- ROTLVAACNORI
TPE- PLTAURNOOO!l
TPS-PLTLKPLOOOI7
TSKB -IRA TSKBW91 NO
TVN-PLTVNOOOOOI7
ULM- PLBAUMAOOO I 7
UN!- PLUNBEP000!5
VAKBN- TREVKF800019
WLT- PLWELTN00012
WWL-PLWAWELOOOI3
WXF- AT0000827209
ZAP- PLZAPUL00057
ZEP- PLZEPAK00012

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny tynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
·~-·---·

Nazwarynku
---·-GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Toronto
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Bukareszt
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
-

-----·~-

Liczba
601 119
I 947 105
19 825
94 639
72 210
II 944
144
I 893 149
I69 086
59 678
47 335
409 549
I I I9 814
122 406
381 310
343 981
94 656
108 756
43 866
19 612
I IO 427
28 273 800
776 339
3I 378
9427
27 927
5 456
542 008
21 217
4 521 190
3 816 082
2 268 343
I 960 793
2I4 575
2 I47
84 703
477 693
288 920
2 357
176 879
21 417
5 824

--·---~-------

Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

~

S•bf""'"" Akcji

Kraj siedziby
emitenta
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Poiska
Poiska
Poiska
Poiska
Polska
Poiska
Holandia
Polska
Turcja
Kanada
Estonia
Poiska
Poiska
Poiska
Rumunia
Turcja
Poiska
Polska
Poiska
Rumunia
Poiska
Turcja
Rumunia
Poiska
Poiska
Turcja
Polska
Polska
Polska
Turcja
Polska
Polska
Austria
Polska
Polska

7

Wartosc wg
ceny nabycia
!3 629
57 144
I 650
370
576
321
63
I 694
57 546
838
465
3 !63
2 367
236
536
I I I3
I I95
1 107
744
492
I 59!
II 125
3 356
552
2 172
I 201
887
4471
435
4 365
18 427
2I 194
6 !56
I 658
117
548
3 829
I 193
769
1 024
2 287
167

-----·----

632 850

Wartosc na
31.I2.20I3
24 646
76 755
I 704
469
463
334
62
246
75 911
9I2
589
2 62I
2464
229
793
904
I 066
1 204
872
883
4 584
12 303
2 850
721
1 725
I 181
936
2 791
382
6 909
16 676
22 230
5 067
3 I54
208
678
2 577
I 994
2 923
I 4I3
3 727
146
- -

808 391

Udzial w
aktywach%
2,96
9,23
0,21
0,06
0,06
0,04
0,01
0,03
9,13
O,II
0,07
0,32
0,30
0,03
0,10
O,I I
0,13
0,14
O,IO
0,11
0,55
1,48
0,34
0,09
0,21
0,14
0,11
0,34
0,05
0,83
2,01
2,67
0,6I
0,38
0,03
0,08
0,31
0,24
0,35
0,17
0,45
0,02
97,26

PRA W A DO AKCJI
Lp.
L

Nazwa
EMTA- PLELMTL00033

Rodzaj rynku
Aktywny rynek- rynek regulowany

Kraj siedziby
emitenta

Nazwarynku
GPW Warszawa

Wartosc na

Udzial w

-~ny na~yci~ _ _3_1}2.2013

aktywa~h o/()

Wartosc wg

377
377

372
372

Razem prawa do akcji notowane na aktywnym rynku regulowanym

0,05
0,05

INSTRUMENTY POCHODNE
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Rodzaj rynku

---··-----

Kraj siedziby
Emitent
emitenta
Instrument
('IV}'stawca_)___(wystawc)l)_ _ _ bazowy

Nazwa

Kontrakty terminowe
I.

WIH4 (FW20H14)
PLOGF0004663

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPWW-wa

GPWW-wa

Polska

WIG20

Razem instrumenty poclwdne notowane na aktywnym rynku regulowanym

Wartosc wg
Wartosc na
Udzialw
Liczba____ceny nabycia _ _ _~1~12.2013 ··- aktywac~ 'X,

336

0

0

0,00

336

0

0

0,00

336

0

0

0,00

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
L
2.

3.
4.

Nazwa
GRUPA ASSECO
AZOTY TARNOW
BORYSZEW GRUPA
TURKIYE IS BANKASI

Wartosc na 31.12.2013
9
13
2
9

637
802
206
713

Udzia! w ak1:ywach%
1,16
1,66
0,26
1,17

SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOW A W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.

PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIE;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZI\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDepar~

b~bela Kalinowska
lNG Subfundusz Akcji
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:ttkiern liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Aktywa
I. Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowi<)Zaniu siy drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlu:'::ne papiery wartosciowe

5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dlu:':.ne papiery wartosciowe

6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa
II.
Ill.
IV.

Zobowiqzania
Aktywa netto (1-11)
Kapital funduszu
I. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)

V.

Dochody zatrzymane
I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

31.12.2013

31.12.2012

831 142

826 475

17 249

45 236

5 125

25 908

0

0

808 768

755 255

0

0

0

76

0

0

0

0

0

0

10 147
820 995
617 139

29 602
796 873
636 142

7 980 177

7 310 002

-7 363 038

-6 673 860

28 311

-655

-41 926

-45 479

70 237

44 824

VI.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

175 545

161 386

VII.

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

820 995

796 873

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.):

2 881431,825039

2 967 423,006218

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria S
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria F
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria I
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

2 319 766,058868
24 894,029593
13 973,540791
231 211,345286
I 991,537572
127 341,344542
42 906,635913
119 347,332474

2 485 049,686742
II 716,237234
14 065,922612
246 290,670636
I 589,730378
124 154,820762
36 983,656299
47 572,281555

278,16
278,16
278,16
355,87
280,59
278,16
278,60
290,67

262,91
262,91
262,91
329,70
262,91
262,91
262,91
268,49

Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria A
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria P
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria S
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria E
Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa (w zl.) kategoria F
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria I
Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa (w z!.) kategoria K
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl.) kategoria T

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor Depart]~

lz bela Kalinowska

Bilans nale:':.y anali:::01vac iqc::nie::: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq C:::fSC sprawozdaniafinansowego.

lNG Subfundusz Akcji
9

3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:jtkiem wyniku z opcracji p r zypadaj:jccgo na

I.

jednostk~

uczestn ic twa)

Przychody z lokat

1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<jzane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale

ll.

Koszty funduszu

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<jcych dystrybucjt(

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Op laty zwi<jzane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarz<jdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

30 600

30 320

29 800

29 141

734

I 178

66

1

27 047

21 804

25 638

21 596

10. Koszty odsetkowe
II . Koszty zwi')Zane z posiadaniem nieruchomosci
I 041

66

368

142

0
27 047
3 553
39 572

0
21 804
8 516
148 805

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

25 413

-28 962

~

-3 602

226

14 159

177 767

12 . Ujemne saldo r6Znic kursowych
13. Pozos tale

lll.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV.
V.
VI.

Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.
2.

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

VII.

tytulu r6inic kursowych
tytulu r6:':nic kursowych

Wynik z operacji

-1 424

-2 775

43 125

157 321

14,29
14,29
14,29
19,55
16,56
14,29
14,70
20,35

52,85
52,85
52,85
58,00
52,85
52,85
52,85
36,33*)

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

A
p

s
E
F
K

T
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

*) do wyliczcnia podancj warto.lci zostala uwzglf dniona ccna, wcdlug kt6r~j nastqpi/o pierwsze zbycie jednostki uczeslnictwa katcgorii T

Rachunek wyn iku

~

operacji naleiy analizowac lqc=n ie:: notami obj asniajqcymi i info rmacjq dodatkowq, kt6re stanowiq inlegralnq
finansowego.

lNG Subfundusz Akcji
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cz~sc

sprm vozdania

r

4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO

(w tys.zlotych z wyjljtkiem liczby jectnostek uczestnictwa)

I. Zmiany Wartosci Aktyw6w Netto
I. Wartosc aktyw6w nctto na konicc poprzcdnicgo okrcsu sprawozdawczego

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

796 873

596 521

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

43 125

157 321

3 553
25 413
14 159

8 516
-28 962
177 767

3. Zm iana w aktywach nctto z tytulu wynilm z operacji

43 125

157 321

0

0

0
0
0

0
0
0

4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zreal izowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) razem zmiana kapitalu wplaconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zbytych j.u.):
b) razem zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.):
6. L:Jczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym ( 3-4+5)

-19 003

43 031

670 175
689 178

494 537
451 506

24 122

200 352

7. Wartosc aktyw6w nctto na koniec okresu sprawozdawczego

820 995

796 873

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

794 449

659 648

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

157 721,176449

II. Zmiana /iczby jednostek uczestnictwa
l. Zmiana w okrcsie sprawozdawczym, w tym:

-85 991,181179

a) razem liczba zbytych jednostek uczestnictwa, w tym:

2 457 391,147671

2 113 394,187820

- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
b) razem liczba odkupionych jednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

2 274 I 58,022224

I 951 320,963935

25 987,071726

9 885,816062

c) razem sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa, w tym:

- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
2. Liczba jednostek narastajlJCO od poczl}tku dzialalnosci funduszu, w tym:

2 999,07788-1

3 498,5250-18

43 566,765112

69 874,765210

609,114904

I 607,27973-1

15 811,142206

18 978,673781

15 080,640250

8 381,965454

79179,313365

49 846, 198596

2 543 382,328850

I 955 673,011371

2 439 441 ,650098

I 83-1 370,344768

12 809,279367

21 176,20507 I

3 091,459705

6 062,965607

58 646,090-162

51 128,085482

207,307710

13 472,810737

12 624,618426

I 7 793,896877

9157,660636

9 394,785788

7 404,262446

2 273,917041

-85 991,181179

!57 721,176449

-165 283,627874

I 16 950,619167

13177,792359

-II 290,389009

-92,381821

-2 56-1,440559

-15 079,325350

18 746,679728

401,80719-1

-II 865,531003

3 186,523780

I 184,77690-1

5 922,979614

-1 012,820334

71 775,050919

47 572,281555

2 881 431,825039

2 967 423,006218

a) razem liczby zbytych jednostek uczestnictwa, w tym:

32 868 815,661943

30 411 424,5 14272

- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T
b) razemliczby odkupionych jednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

31575 048,015131

29 300 889,992907

-100 338,615982

37-1351,54-1256

50 227,-1758-19

47 228,397965

392 431,153139

3-18 86-1,388027

23 511,863593

22 902,748689

202 789,509420

186 978,367214

95 4-13,516868

80 362,876618

129 025,511961

-19 846,198596

29 987 383,836904

27 444 00 I ,508054

29 255 281,956263

26 815 840,306165

375 4-14,586389

362 635,307022

36 253,935058

33 162,-175353

161 219,807853

102 573,717391

21 520,326021

213/3,018311

75 4-18,164878

62 823,546-152

52 536,880955

43 379,220319

9 678, I 79-187

lNG Subfundusz Akcji
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01.01.2013
31.12.2013

c) razem saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa, w tym:
- jednostka A
- jednostka P
- jednostka S
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka I
- jednostka K
- jednostka T

01.01.2012
31.12.2012

2 881 431,825039

2 967 423,006218

2 3I9 766,058868

2 -185 0-19,6867-12

24 894,029593

II 7I6,23723-I

I3 973,5-1079I

1-1 065,9226I2

23I 2I I,345286

246 290,670636

I 99I,537572

I 589,730378

127 34I,34-15-12

I 24 I 5-1,820762

42 906,6359I3

36 983,656299

I I9 347,33247-1

47 572,28I 555

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

262,91
329,70
262,91
262,91
268,49

208,44
256,22
208,44
208,44
227,61*)

278,16
355,87
280,59
278,60
290,67

262,91
329,70
262,91
262,91
268,49

- jednostka A, P, S, I

5,80%

26,13%

- jednostka E

7,94%

28,68%

- jednostka F

6,72%

26,13%

- jednostka K

5,97%

26,13%

8,26%

19,68%**)

243,96
2013-04-23
307,84
2013-04-23

203,56
2012-06-05
252,38
2012-06-05

III. Zmiana wartosci aktywow netta na jednostk? uczestnictwa
I. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt;: uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostka A, P, S, I
- jednostka E
- jednostka F
- jednostka K
- jednostka T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt;: uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostka A, P, S, I
- j ednostka E
- jednostka F
- jednostka K
- jcdnostka T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

- jednostka T
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa
- jednostka A, P, S, I
w dniu
- jednostka E
wdniu
- jednostka F
w dniu
- jednostka K
w dniu

243,96

203,56

2013-04-23

2012-06-05

243,96

203,56

2013-04-23

2012-06-05

250,92

205,17

w dniu
5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto na jednostkt;: uczestnictwa

2013-04-23

2012-06-05

- jednostka A, P, S, I

302,19
2013-11-25

265,08
2012-12-19

- jednostka E
w dniu
- jcdnostka F
w dniu
- jcdnostka K
w dniu
- jcdnostka T
w dniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt;: uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

385,85
2013-11-25
304,04
2013-11-25
302,43
2013-11-25
315,06
2013-11-25

332,20
2012-12-19
265,08
2012-12-19

- jednostka A, P, S, I
w dniu
- jednostka E
w dniu
- jcdnostka F
w dniu
- jednostka K
wdniu
- jednostka T
w dniu

278,41
2013-12-30
356,17
2013-12-30
280,81
2013-12-30
278,84
2013-12-30
290,91
2013-12-30

262,88
2012-12-28
329,62
2012-12-28
262,88
2012-12-28
262,88
2012-12-28
268,41
2012-12-28

- jednostka T

wdniu

*) wartoH:, wg kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie w dniu OI.02.20I2 r.
**) dane w stosunku rocznym

lNG Subfundusz Akcji
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265,08
2012-12-19
270,50
2012-12-19

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial
Procentowy udzial
Procentowy udzial
Procentowy udzial
Procentowy udzial
Procentowy udzial

wynagrodzenia dla Towarzystwa
wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<jcych dystrybucjt(
oplat dla depozytariusza
oplat zwiqzanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
oplat za uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3l.12.2012

3,40%
3,23%

3,31%
3,27%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor Der.artamentu Ksi<;gowosci Funduszy

~·

W sprawo::daniu finansowym wystl(puje r6inica pomil(dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawo::dawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec bie:':qcego okresu sprawozdawc;:;ego. R6:!:nica wynika z ujl(cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawc::ego ws::ystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bi/ansowym, a ::godnie z zasadami wyceny nie ::;ostaly u)l(fe w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawc::ym.

Zestawienie ::mian w aktywach net/a nale:':y anali::owac lqc::nie:: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq C::I(Sc
sprawozdaniafinansowego.
lNG Subfundusz Akcji
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujl:! nast~puj<1ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r., poz.330)
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 szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.1859) zwane dalej Rozporz<1dzeniem.

I) U.TA WNIANIE I PREZENTAC.TA INFORMAC.TI W SPRA WOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<1dzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej.
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane Sl1 w tysi<1cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajl:!cych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujl1CY:
1) przychody z lokat netto - stanowi<1ce r6znic~ pomi~dzy przychodami z lokat, a kosztami Subfunduszu netto.
2) zrealizowany zysk (strat~) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat~) z wyceny lokat.
Na dzien 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 objasniajl:!ce i informacj~ dodatkowl:!.
Sprawozdanie obejmujc dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W

KSI~GACH

RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZA.CYCH SUBFUNDUSZU

Ksi~gi

rachunkowe dla TNG Parasola FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si~ oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
1. Operacje dotycz<1ce Subfunduszu ujmuje sic; w ksi~gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz<1.
2. Nabyte skladniki lokat ujmujc siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujl:!cej prowizjc; maklersk<1.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiad~i<1 cenc; nabycia r6wn<1 zeru.
4.

Skladniki lokat otrzymane w zamian za innc skladniki majl:! cen~ nabycia wynikajl:!Cl:! z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan<1 o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienic;zne.

5.

Zmianc; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powoduj<:!C~ zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje
kt6rej dokonuje si~ zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk lub stratc; ze zbycia lokat wylicza sic; metod~ HIFO (najdrozsze sprzedaje si~ jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ccny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezl:!cej wartosci ksio;gowej (nie stosuje sic; do
skladnik6w lokat bc;d<:!cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz<:!dzenia).
Zysk lub stratc; ze zbycia walut wylicza sic; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sic; nabycie skladnika.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

si~

w ewidencji analitycznej, w

Naleznl:! dywidendc; z akcji/ prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje si~ w ksic;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy !mrs nieuwzglo;dniaj')cy wartosci tego prawa.
Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje si~
w ksi.ygach rachunkowych w dniu nastc;pnym po dniu ustalenia tych praw.
N iewykonane prawo poboru akcji uznaje sic; za zbyte, wed lug wartosci r6wncj zeru, w dniu nastc;pnym po wygasnic;ciu tego prawa.
Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl~dnia si~ w n'\iblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustalcniu jego zobowil:!Zan.
Jezeli transakcja kupna/sprzedazy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujc;ta w ksic;gach rachunkowych w nastc;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sic; wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupna/sprzedazy, a
przede wszystkim datc; nabycia, rozliczcnia (daty przeplyw6w pienic;znych).

16. Operacje dotycz<1ce Subfunduszu ujmuje sit; w walucie, w kt6rej Sl1 wyrazone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzic11 ujc;cia tych operacji w ksic;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu Sl:! wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala !cursu- ich wartosc okresla sit; w relacji do euro.
17. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi~ lokat Subfunduszu a ich ujc;cie w ksit;gach nastc;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
18. Zobowil:!Zania i naleznosci Subfunduszu wynikajl:!ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwi¥ku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzcdazy papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
19. Przychody z lokat obejmujq w szczeg6lnosci:
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 si~ przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienic;znych, naleznosci oraz zobowi¥afi w walutach obcych.
20. Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgnic;tych przez Subfundusz rozlicza si~ w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne saldo r6Znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni~znych, naleznosci oraz zobowi¥afi w walutach obcych.
21. Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi~kszajl:! wartosc aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
22. W kazdym dniu wyceny tworzy sit; rezerwc; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonl:!
rezerwc;. Limitowane koszty operacyjne Sl:! ujmowane w wysokosci nie przekraczajl:!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.
23. Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<:!dzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<1cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
24

Towarzystwo pob1era opiate; dystrybucyJnl:!, oplatc; za konwersJ<; oraz oplat~ umorzenJOW<:! (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Fun~u u). Oplaty te
stanoWI<:! zoboWI¥anie Funduszu wobec TFI- me sq UJmowane w przychodach 1 kosztach
~
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25. Koszty zwi¥ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obciqtajq Fundusz w
calosci- partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku wartosci aktyw6w netto (WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dzien ujt;cia zobowiqzania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt;
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obciqtajq te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
26. Ksit;gi rachunkowe prowadzone sq w taki spos6b, aby na ka2:dy dzie11 wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajqcych na
ka2:dq kategorit; jednostek uczestnictwa (JU).
27. Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze
(z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na JU w okreslonym dniu wyceny nie uwzglt;dnia sit( zmian w kapitale wplaconym i
wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
28. Wszystkie zobowi¥ania zwi'!Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra2:ane Sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
29. JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody 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 zobowigan i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dziei1, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (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 zobowiqzan 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 takze ustalenia ceny zbycia i
odkupieniajednostek 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 Subfunduszu wycenia sit;, a zobowiqzania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartosc 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 aktywnym rynku
l. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sq nastt;pujqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
l) 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) certytikaty inwestycyjne,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce sicdzibt; za granicq,
II) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;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.
3.
4.

5.

6.

Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat 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).
Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia 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.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit; ponizsze melody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit; 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 wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sit;
ccn<; z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostt(pne sq inforrnacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
si<r sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzeda2:y, z tym, ze uwzglt(dnienie wylqcznie oferty sprzeda2:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzeda2:y uwzglt;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na
rynku gl6wnym oferty nie sq dostt;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 wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedostt;pne sq 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 dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezaleznq jednostk<; swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplyw6w pienit;znych
zwiqzanych z tym skladnikicm, przy czym jednostkt; takq uznaje sit; za niezaleznq, jezeli nie jest emitentem dane go skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli nicdostt;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku cent;
nier6zniqcego si<; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat bt;dqcych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec ka2:dego kolejnego miesiqca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumcn 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 pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowan do konca 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.
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7.
8.

9.

Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje si<; kurs z talq liczb'! micjsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj'!CY l'!cznie nast<;puj'lce kryteria:
I) instrumenty b<;d'!ce przedmiotem obrotu na rynku S'! jednorodne,
2) zazwyczaj w ka:i:dym momencie wyst<;puj'l zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S<! do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj'l aktywnosc rynku dla ka:i:dego skladnika lokat. Je:i:eli przez
badany miesi'!c by! dostypny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzeda:i:y, to uznaje siy, :i:e rynek
dla danego skladnika lokat jest aktywny.

Ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'! 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) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania maj'lce siedzibtt za granic'!,
12) depozyty,
13) waluty nieb<;d'!ce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit(, z zastrze:i:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast<;puj'!CY spos6b:
I) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku picni((zncgo b<;d<jcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowa.niu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, je:i:eli ich utworzenie oka:i:e 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 ciy:i:a.r pozosta.lych
koszt6w Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajljce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S'l scisle powi'!Zane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego b<;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzgl<;dniaj'lc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie Slj scisle powi'!Zane z wycenianym papierem dlu:i:nym, w6wcza.s wartosc wycenianego
instrumentu finansowego b<;dzie stanowic sum<; wa.rtosci dlu:i:nego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzgl<;dnieniu efcktywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Je:i:eli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie mo:i:e bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia si<; wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniajljcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy za.stosowaniu efektywnej stopy procentowej nast<;puje od dnia
uj<;cia w ksi<;gach dan ego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanlj cent; nabycia (co oznacza, :i:e do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si-r moment przeplyw6w pienit;:i:nych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
I. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi'!Zaniu si<; drugiej strony do odkupu wycenia si-r, poczljwszy od dnia zawa.rcia umowy kupna, metodlj skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci,
jczeli ich utworzenie oka:i:e si-r konieczne.
2. ZobowiljZania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiljzaniu si<; Subfunduszu do odkupu, wycenia si<;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:i:y, metodlj korekty r6:i:nicy pomit;dzy cenlj odkupu a cenlj sprzeda:i:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenia.nego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowa.nej ceny nabycia - wartosc godziwa
wynikajljca z ksiljg rachunkowych sta.nowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonlj skorygowa.Jllj cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstaw-r do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit; dlu:i:ne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich nolowania do dnia wykupu.
4. Nale:i:nosci z tytulu udzielonej po:i:yczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyji(tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. ZobowiljZania z tytulu otrzymanej po:i:yczki papier6w wartosciowych ustala siy wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydljcych papierami dlu:i:nymi stosuje si<; poni:i:sze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartosc ustala si<; wedlug wartosci godziwcj wyznaczonej za pomoclj powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost<;pne ceny transakcyjne na wycenia.nym skladniku lokat ustalone pomi<;dzy niezalc:i:nymi od siebie i nie powi'!Zanymi ze soblj stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod<; por6wnywalnych sp6lek gieldowych oraz metod<; por6wnywalnych transakcji,
c) melody dochodowe, a w szczeg6lnosci metod<; zdyskontowanych przeplyw6w pieni<;:i:nych,
d) metody ksi<;gowe, a w szczeg6lnosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru- ich wartosc wyznacza si<; przy uzyciu modelu, uwzglt;dniajljcego w szczeg6lnosci wartosc
godziwlj akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynik~lJC'l z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujljcych
warrantom lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wa.rtos6 wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zniljcego si<; istotnie skladnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wa.rtosci
godziwej ustalonej zgodnic z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartos6 wyznacza si<; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi<~Zku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- tch wartosc stanowt wartosc nommalna powt<;kszona o odsetkt nahczone przy zastosowamu efektywneJ stopy procennej,
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6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp61nego inwestowania maj~ce siedziby za granic~ - wycena w oparciu o ostatnio ogloszon~ wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzen majqcych wplyw na ich wartosc godziwq, jakie mialy miejsce po dniu ogloszcnia wartosci
aktyw6w netto najednostky uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) 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;
8) w przypadku walut nie byd~cych depozytami- ich wartosc wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.

Do czynnik6w uwzglydnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust.
I pkt I), nalezq:

I) dostypnosc wystarczajqcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zaloi:enia dotyczqce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki

uplyn~l

od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,

4) okres, jaki uplynql od ostatnich transakcji , kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bydi)ce niezalei:nymi od
siebie i nie powi~zanymi ze sob~ stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
3.

Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt I) - 2) i pkt 7) pochodzq z aktywnego rynku.

4.

Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2, ustalane s~ w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny byd') stosowane w spos6b
ci')gly. W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bydq prezentowane, w przypadku
gdy zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku
gdy zmiany zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowi')Zania denominowane w walutach obcych wycenia siy 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 S'! denominowane.
2.

Aktywa oraz zobowi')Zania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane S'! aktywa i ustalane zobowi')Zania Subfunduszu, 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, okre51a siy w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.

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
Pozos tale

NOTA3
ZOBOWI;\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys.zl)

31./2.2013
4 335

31.12.2012
3 140

567
223

22 308
460

5 125

25 908

31./2.2013

31.12.2012

4 878
3 170
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi&zaniu siy
subfunduszu do odkupu
7
Z tytulu instrument6w pochodnych
I 283
958
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
23 242
I 515
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w subfunduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w subfunduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu poi:yczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancj i lub poryczen
Z tytul u rezerw
Pozostale zobowi')zania, w tym:
2 464
2 232
- wynagrodzenie Towarzyslwa _ _ _2_ 34_2_ _ _ _2_1_4_6

10147

29602

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENI.E;ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) w tys.
Bank I Waluta
lNG Bank Sl')ski SA I PLN
lNG Bank Slqski SA I HUF
lNG Bank Sl<jski S.A. I EUR
lNG Bank Sl')ski
lNG Bank Sl<jski
ING Bank Sl')ski
ING Bank Sl<jski

SA I
SA I
SA I
S.A. I

CZK
USD
RON
TRY

Wartosc na 31.12.2013
w walucie
wPLN

Wartosc na 31 12.2012
wwalucie
wPLN

14 718

14 718

45 202

7
I

0
3

87

3
4

0
II

I

0
2

2
I 781

2
2 515

4
4

3
7

17 249
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45 202
I
21

45 236

lk

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZP;CYCH
ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU- w tys.
Waluta
PLN
EUR
USD
CZK
HUF
TRY
RON

Srednia wartos6 w walucie
..
29 910
39
5
I 259
531
266
180

--c----c---------------=cc-:---~

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w
pieni~znych:

·--~~-~----

--~-~

Srednia wartos6 w PLN
29 910
168
16
400
8
442
171

..------

·····--~--~~--

31 115
IlL EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCIP;ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanic aktyw6w obci1)Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Funduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci1)Zonych tym ryzykicm.
b) wskazanie aktyw6w obci1)Zonych 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 w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci1)Zonych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBCIP;ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego sq: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko
Inwestycje w lokaty bankowe zwiqzane sq z ryzykiem kredytowym banku.

rozpi~tosci

kredytowej.

Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane sq na lokatach overnight. Lokaty te zakladane sq na okres jednego dnia
roboczego lub na okres obejmujqcy dzie1\ otwarcia lokaty oraz nast~pujqce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 1,7% wartosci
aktyw6w.
3. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianan1i kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Zagraniczne papiery wartosciowe notowane na gieldach zagranicznych stanowily 9,34% wartosci aktyw6w. Na rachunku bankowym Subfunduszu znajduje
sit; 1.781 tys. lir tureckich, I tys. euro, 7 tys. forint6w wl(gierskich, 4 tys. dolar6w amerykaJ\skich, 3 tys. koron czeskich oraz 2 tys. lei rumunskich, kt6re
stanowily lqcznie 0,31% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Fundusz inwestowal w instrumenty pochodne. Inwestycje byly dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowiqce przedmiot obrotu na GPW. Z
inwestowaniem w te instrumenty zwiqzane sq podstawowe ryzyka: ryzyko rynkowe, zmiennosci kurs6w, mozliwos6 stosowania dzwigni finansowej.

I

:Typ zajytej pozycji

n

_

_pozy-~ja dl~g~ ~ko. ntra·k·t terminowy_na Warszawski Index (Ji~~i~w;, 2'()'~-.

._

Rodzaj instrumentu poc!J()dJ1ego
------11-------~---- Kon..trakt terminowy na indeks
_____ j
Cel otwarcia pozycji
~-~fektywne zarzqdzanie Subfunduszem, ~(Sf<lJii~z~J1ie E:YZ:Y~a in\V_e_stycyjnego
!
1
•Warto§6 oiwarte~jC.p."o_z_y_cj~i- - - - - -

'I'

~_(llrs kontE~k~

ilos6

* mnoznik) --------+------~

8~13_l_tys. zl (336 kontrakty)
Rozliczcnie nastt;puje z datq wygasnit;cia, a wartos6 ustalanajest na podstawie

1

1
1

~<tf_l()S~ iterl11il1Y przyszl:Ych strumieni pienit;znych
'

instru_ll1~~u_IJ_azowe_l;(), !o~n<I.C:'l:Y na podstawie wartosci indeksu WIG20

i

Zyski i straty na kontraktach rozliczane sq codziennie w ramach systcmu ;

I

uzupelniania depozyt6w zabezpiec..zaj·q·.cych ("Warunki Obrotu dla k.·o···ntrak.t6w
terminoW)'ch na WIG20")
_ _____ __

I~_'-"()la

b5_dqca po_dstawq przyszl)lc!J_platnosci
.Termin zapadalnosci albo wygasnit;cia instrumentu

[pochodn_c~gc.o_ _ _ _ _ _ _ _ __

21/03/2014

[!erm_~ny \VY~()IUlJ]ia instr':lllle_n_t_u_._p_o_ch_o_d_n_e-"'g_o_ _ _ _

21/03/2014

L __ _ __

-----------------

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawar] transakcji tego typu.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciqgal kredyt6w i pozyczek.
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NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut<; polskq (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
3U2.2013
w walucie obcej:
1
7
1 781
4
2
3

EUR
HUF
TRY
USD
RON
CZK

w prze1iczeniu:
3
0
2 515
11
2
0

31.12.2012
w przeliczeniu:
5 EUR
21 PLN
87 HUF
1 PLN
4 TRY
7 PLN
1 USD
2 PLN
4 RON
3 PLN
1 CZK
0 PLN

w walucie obcej:
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Czt;s6 aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartosc tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartosc zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
3LI2.2013
w walucie obcej:
2 200
87 185
140 379
21 754
15 060
3 652
377

w przeliczeniu:
9 123
13 191
1 961
20 148
21 268
11 001
1 066

EUR
CZK
HUF
RON
TRY
USD
GBP
CAD

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
4 318 EUR
17 653 PLN
- CZK
- PLN
143 673 HUF
2 008 PLN
13 441 RON
12 362 PLN
24 554 TRY
42 618 PLN
376 USD
1 166 PLN
55 GBP
275 PLN
-CAD
- PLN

Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyra:Zone sq wylqcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (CZK)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe (HUF)
Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (RON)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (USD)

01.01.2012
31.12.2012

15
434
404
49
114
156
457
11

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (CZK)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (TRY)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (CZK)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (RON)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (TRY)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (USD)

-112
-87
-152
-3 285
-15
-543
-26
-1 023

-1 181
-288
-1 752
-11

Zrea/izowane r6C:nice kursowe razem
Niezrealizowane r6znice kursowe razem

-3 602
-1 424

226
-2 775

-741

4. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
leurs CZK (!corona czeska)- 0,1513
kurs EUR (euro)- 4,1472
kurs HUF (forint wt;gierski) za I 00- 1,3969
kurs TRY (lira turecka)- 1,4122
kurs RON (lej rumunski) - 0,9262
leurs USD (dolar amerykm\ski)- 3,012
kurs CAD (dolar kanadyjski) - 2,8297

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa poboru
pochodne
Razem

27 337
42
-1 966
25 413

-32 532
3 570
-28 962
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2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOW ANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat
akcje
prawa poboru
prawa do akcji
Razem

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

14 230
-76

177 735
76
-44
177 767

14 159

3. WYKAZ WYPt,ACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPt,ACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statu! Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKR YWANE 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<)Zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowi:zji bankowych, podatk6w i innych obci<jl:en
nalozonych przez wlasciwe organy panstwowe w zwi<)Zku z dzialalnosci<) Subfunduszu, kt6re pokrywane S<) bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj<)
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<)dzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesi<)ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<)cych na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa:
wynagrodzenie
faktycznie pobrane (w %)

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia (w %)
kate go ria A

3,50

3,50

kategoria P

3,50

3,50

kate go ria S

3,50

kategoria F

3,50

kategoria I

3,50

kate go ria K

3,50

kate go ria E

1,50

1,50

kategoria T

1,20

1,20

3,50
3,50 do 1.09.2013
0,90 od 2.09.2013
3,50
3,50 do 21.10.2013
2,70 od 22.10.2013

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTW A
31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl.)

820 995

796 873

596 521

913 914

jednostki kategorii A, P, S, I
jednostki kategorii E
jednostki kategorii F
jednostki kategorii K
jednostki kategorii T

278,16
355,87
280,59
278,60
290,67

262,91
329,70
262,91
262,91
268,49

208,44
256,22
208,44
208,44

280,55
338,03
280,55
280,55

31.12.2013

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczljcych zdarzeniach dotyczljcych lat ubieglych,
sprawozdawczy.

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biei:ljcy okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczljcych zdarzeniach jakie nast:jpily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporzljdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

w por6wnywalnych danych

Nie wystljpily.

4)

Dokonane korekty bh:d6w podstawowych.
Nie WYStljpily.

5)

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwiljzane.
Nie dotyczy.

6)

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

ocen~

sytuacji majljtkowej,

Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitlj ekspozycj<; zgodnie z rozporzljdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowanlj metodl! calkowitej ekspozycji Subfunduszujest
metoda zaangal:owania.
Stosownie do WYliczen dokonanych na podstawie ww. rozporzljdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskai:nika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, Slj nast<;puj:jce:

I Nazwa Subfunduszu :
ING Akcji
L_____ _

Nieprzekraczalna wartosc
calkowitej ekspozycji

Metoda

i Metoda zaangal:owania

I ·-- -·-·. -·

100% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

- .

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

ING Subfundusz Akcji

21

Oczekiwana wartosc wskai:nika dzwigni
finansowej oraz prawopodobienstwo jego
przekroczenia

--1
Portfel referencyjny

·-1
I

lNG Subfundusz Akcji
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U . z 2013 r., poz.33 0) Zarz'}d ING Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Akcji, na kt6re sk1ada siy :

I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 808.768 tys. z1otych;
3) bilans spo rz'}dzony na dzien 31 grudnia 2013 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapita1y na sumy 820.995 tys. z1otych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres oct I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'}cy zysk z operacji w kwocie 43.125 tys. z1otych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 20 13 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj'}ce zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 24. 122 tys. z1otych;
6) noty objasniaj'}ce;
7) informacja dodatkowa.

Prezes Zarzqdu

Ma1gorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zar::.qdu

C::.lonek Zar::.qdu

~~~c
Robert Bohynik
C::.lonek Zarzqdu

Dyrekror Departamentu Ksirgowosci Fundus:::y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj(.!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz(.!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl(.!ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu Akcji
(zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZ(.!Ce stan6w aktyw6w, w tym w
szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach papier6w
wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz(.!dzonego 7 kwietnia 2014 r., S(.! zgodne ze stanem faktycznym.

DYRE
Depanamentu Opera

LA.S I !:;P A OYKI::I<TORA

Oepa~1amentu

TOR

i K/'

lei

i Kliento1

Krzyszto

lNG BANK SLI\SKI Sp6/ka Akcyjna

eracJi Rynkow F'
,
.
Jnansowych
tr eg1cznych

.'.lawomir Trapszo
nusiewicz

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy - 130100 000,00 zl

KRS 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapital wplacony -130 100 000,00 zl

S~d Rejonowy

ul. Pu/awska 2, 02-566 Warszawa
T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

w Katowicach

lNG ~
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,
Rok 2013 byl korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach ro z wini~tych . Najwi~kszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwi~kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie gl6wny wskaznik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57% . lndeks 50 najwi~kszych sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp61ki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%) . Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%).
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w . WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp61ek, zblizone Sq do
kraj6w rozwini~tych , a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, ze inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym okresie . Ubiegly rok byl podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp61ek
odnotowujqcych wzrosty . Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp61ki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly duze sp61ki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%). Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%) oraz zywnosciowy (-11%) .
Dla rynku dlugu rok 2013 byl zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byl pozytywny jednak p6Zniej bylo
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych . W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje . We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze mozliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez

zewn~trznych

oplat~

za zarzqdzanie funduszami

dost~pnymi

w ramach tego

specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu

IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE

b~dqcych

w ofercie 15 TFI. R6wniez w

pai dzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal

przej~ty

przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w
prz ej~ty

Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal

przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).

Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq
Bardzo cieszymy

si~

ofert~

produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Panstwa oczekiwania.

z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie

podzi~kowac

naszym

dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny w zrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje si~, ze w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze

kr~gi

Polak6w.

Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2014 byl udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji .
Zapraszamy na naszq

stron~

www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy- 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d 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

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6/ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapita/u 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39%
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3,68%
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6/ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6/ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6/ek Dyw idendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6/ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki lacinskiej (L)

47,01%
23,01%
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00%
-4,05%
-5,29%
-10,31%
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO :
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

Prez
IN

Zarzqdu
Fl S.A.

Ma/gorzata Barska

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%

Cz/onek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Cz/onek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

~~--- ·
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

t~-t.~P
Robert Bohynik

ING SUBFUNDUSZ SREDNICH I MALYCH SPOLEK
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINlt\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

EY

Building a better
working world

Ernst & Young Audyt Polska
spolka z ograniczon11 odpowiedzialnosci'l sp. k.
Rondo ONZ 1
00·124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 00
Fal<s +48 22 557 70 01
warszawa@pl.ey.com
www.ey.com/pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna

1. Przeprowadzilismy badanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakoii.czony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") lNG Stibfunduszu Srednich
i Malych Sp6lek (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (,Fundusz") z siedzib~ w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj~cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie Iokat oraz bilans sporz~dzone na dzieii.
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacj i, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniaj~ce i informacjy dodatkow~ (,zal~czone jednostkowe
s.prav:ozdanie finansovve").
2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz~dzenie zgodnie
z wymagaj~cymi zastosowania zasadami (polityk~) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi~g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz~d lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz~dzaj~cego Funduszem i reprezentuj~cego Fundusz. Ponadto Zarz~d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa s~ zobowi~zani do zapewnienia, aby zal~czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrze5nia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 20 13.330 z p6i:niejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagaj~cymi
zastosowania zasadami (polityk~) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkow~ i finansow~, jak te:Z wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowi~ce podstawy jego sporz~dzenia s~ prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3.

Badanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzi1ismy stosownie
do postanowieii.:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez
Rewident6w w Polsce,

Krajow~

Rady Bieglych

w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln~ pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod~
wyrywkow~ - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarz~d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz~cych
szacunk6w dokonanych przez Zarz~d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalqczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZWNKIEM GLOB~LNE, PRAKTYKI ERNST & YOUNl·
Ernst & Your1g Audvt Po!slt.a sp61ka z ogramczona odpowiedzialnoScia sp. "'- (dawn1ej Ernst & 'oung Auoit ... p. z o.o.)
Sqd Re!onowv dla m.st v..·arszawv w Warszaw~o?. XII WydZial ~ospodarG:y 1Va1o:;ego Rejestru Sqoowego, KRS: 0000481039. NIP 526-020 4 ~9-76

Oflf

dostarczylo nam wystarczaj'lcych podstaw do wyrazenia opinii o zal'!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zal'!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'!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz'!dzone zostalo zgodnie z wymagaj'lcymr zastosowania zasadami (polityk'!)
rachunkowosci, wynikaj'lcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi'!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj'lcymi na form(( i trdc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj'!cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzqdzone za okres sprav,rozdawczy, zgodnie z obowi'!zuJ<tcymi przepisami,
zostaly dol'!czone do pol'!czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz'ldzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w rmrenm
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczon'l odpowiedzialnosci'! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia20 14 roku

Ernst & Young Audyt Polska
sp6lka z ograniczon'l odpowiedzialno~d<t
sp6tka komandytowa
Rondo ON:Z 1, 00"1 ~4 Wl'ir~6~wa
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ SREDNICH I MAt.YCH SPOt.EK
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROW ADZENIE DO SPRA WOZDANJA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU SREDNICH I MALYCH SPOLEK
Nazwa funduszu:

Typ funduszu:

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny ·Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: lNG Parasol FlO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
ING Parasol FlO posiada osobowos6 prawn~. ING Subfundusz Srednich i Ma!ych Sp6!ek utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gie!d DFl/W/4033-9/6-1-2095/2006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu I marca 2009 r. lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (lNG Parasol SFlO) zosta! przeksztalcony w
fundusz inwestycyjny otwarty dzialaj~cy pod nazw~ ING Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty (ING Parasol FlO).
ING Subfundusz Srednich i Ma!ych Sp6!ek powstal z przekszta!cenia w dniu 14.04.2010 r., na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i
art.240 ust.2 pkt.3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, ING FlO Srednich i Ma!ych Sp61ek (ING FlO SMS) w nowy subfundusz
Funduszu (decyzja KNF nr DFL/4032/22/20/09/10/Vl/9-10-1/SP z dnia 25 stycznia 2010 r.)
Decyzj~ z dnia 28 sierpnia 200 I r. Komisja udzieli!a zgody na utworzenie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego EuroClick (decyzja nr DFNl-4050/9-91/01)

Decyzj~ z dnia 27 wrzesnia 2005 r. Komisja udzieli!a zezwolenia na przeksztalcenie lNG SFlO EuroClick w lNG FlO Srednich i

Ma!ych Sp61ek (decyzja nr DFIIW/4033-9/3-10-4238/05).
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zosta! utworzony na czas nieokrdlony
Wpis do rejestru funduszy:
13.06.2006 r. pod numerem RFi 238
ING FlO Srednich i Malych Sp6!ek by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 99
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwaldopuszczalne
nazwy):
1. 1NG Subfundus:: Got6wkowy I lNG Got6wkowy I lNG (PL) Got6wkowy
2. 1NG Subjundusz Obligacji I 1NG Obligacji I 1NG (PL) Ob/igacji
3. lNG Subfundus:: Ochrony Kapitaiu 90 I lNG Ochrony Kapitaiu 90 I lNG (PL) Ochrony Kapitaiu 90
4. 1NG Subfundus:: Stabilnego Wzrostu I 1NG Stabilnego Wzrostu I 1NG (PL) Stabilnego W::rostu
5. lNG Subfundus:: Zr6wnowazony I lNG Zr6wnowazony I lNG (PL) Zr6wnowazony
6. ING Subfundus:: Akcji I ING Akcji I ING (PL) Akcji
7. lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek /lNG Srednicb i Malych Sp6lek I lNG (PL) Srednich i Malych Sp61ek
8. lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I ING Akcji Srodkowoeuropejskich I ING (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
9. lNG Subjundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
10. ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I 1NG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
11. ING Subfundus:: Selektywny I ING Selektywny I ING (PL) Se/ektywny
12. lNG Subjundusz Chiny i lndie USD I lNG Chiny i fndie USD I ING (PL) Chiny i Indie USD I 1NG Chiny i 1ndie
13. lNG Subfundusz Rosja EURI ING Rosja EURI ING (PL) Rosja EURI JNG Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfi.mdusze

realizuj~ indywidualn~

polityk<; inwestycyjn:J dzit;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi~gnit;cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje, g!6wnie srednich i ma!ych sp6!ek o solidnych fundamentach i
bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych gl6wnie na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
Za srednie i male sp6!ki uwal:a sit; sp6!ki, kt6rych udzia! w indeksie WIG nie przekracza 2%, w przypadku sp6!ek notowanych na GPW, lub kt6rych kapitalizacja
rynkowajest nie wyzsza niz 5 mid euro, w przypadku sp61ek notowanych na innych rynkach regulowanych.
Srodki Subfi.mduszu inwestowane s~ w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;puj~cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w.
2. zagraniczne akcje- do 30% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pm\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego nie bt;d~ce papierami wartosciowymi emitowanymi, port;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pa!\stwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj~cych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do 10% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6l:jcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiijluje l:jcznie limit wskazany w pkt 1.
11. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiijluje hjcznie limit wskazany w pkt 3.
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz dijiyl do osi:jgni<;cia w d!uzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark 60% mW!G40 + 40% sWIG80.
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nastt;puj~cy: 60% mWIG40 + 35% sWlG80 + 5% WIBID 0/N.

lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adrcs:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

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

Towarzystwo jest sp61k'! akcyjn'l prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
lNG IM (Polska) S.A. jest sp61kq akcyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.. Fundusz, reprczentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umow<; o Zarz'!dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp61ek oglosily zamiar polqczenia w drodze przejt;cia przez sp61ky lNG TFI S.A. sp61ki lNG 1M (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maj'!tku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61kt; lNG TFI S.A. Pol'!czenie
nastqpi z jednoczcsnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj'lcej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmuj'lca wyda akcjonariuszowi
sp6lki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan polqczenia sporz'!dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zalqcznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostt;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzqdy obu Sp61ek dzialaj'!C na podstawie Art. 505. § l ust. 3 l K.s.h udost<;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol'!czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 0 l.O 1.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dnicm bilansowym jest 31.12.2013 r.

Zalo:i:enie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz'!dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w daj'lcej sit; przewidzie6
przyszlosci, tzn. w ciqgu co najmniej 12 miesi<;cy od 31.12.2013 r. Nie istniej'l okolicznosci wskazuj'lce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'! sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je ro:i:nicuj:tcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii AS'! zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem wszystkich
dystrybutor6w.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kuzdego nast<;pnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycic w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzcnie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyl'!cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okrdla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l'!czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych tunduszy inwestycyjnych zarz'!dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjcdnostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; 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- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane):
- zbywane wyl'!cznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog'l przewidywa6 wyzszq minimaln'! wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kuzdego nastypnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna i'!czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarz'!dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzcniowq 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 lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI nie wiycej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczcstnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kuzdego nastt;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokos6 wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzsz'ljednak niz 3.000 zl.

lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek
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- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<j w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow<j w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej ni:i: 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charaktcrystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przcz Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku ka:i:dego nastt;pnego nabycia, z zastrze:i:eniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego mo:i:e przewidywac wy:i:sz<j minimaln<j wysokosc wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wy:i:sz<j jednak
ni:i: 450 zl oraz 150 zl w przypadku ka:i:dego kolejnego nabycia.
- w zwi<jzku z nabywaniem, odkupicniem, konwersj<j oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% zadcklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran<j
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w tunduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniow<j w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej ni:i: 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabe la glo wna (w tys. zlo tych)

31.12.2012

31.12.2013

Skla d nil<i lol<a t
A kcje

wa rtosc wg ccny wartosc na dzien
nabycia
bi lansowy

% udzial w
a l<tywa ch

244 481

312 915

95 ,88

376

382

0, 12

wa rtosc wg
ceny na byci a

wartosc na
dzi en bi la nsowy

% udzia l w
a ktywach

172 200

180 771

98,35

0

50

0,03

Warranty subskrypcyjne
P raw a do akcji
Prawa poboru

K w ity depozyto w e
Li sty zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
ln strumenty pochodn e *)
Ud z ialy w sp6lkach z ograniczonil
odpowiedzialnosciil

0

0

0,00

244 857

313 297

96, 00

1ednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp6lnego inwestowania majqce
si edzibc; za gran icq
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Ni e ruchomosci
Statki morskie
I nne

RAZEM

172 200

180 821

98,38

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dela

Izabela Kahnowska

*) instrument pochodny zaprezentowany w notach objasniajqcych - nota 6

Zestawienie lokat na/e":y analiwwac lqc:::nie :: notami objasn iajqcymi i informacjq doda tkowq, kt6re stanmviq integralnq CZifSC sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajlfce (w tys.z!otych)
AKCJE
Nazwa
··-----ABE- PLAB00000019
ABS- PLABS0000018
ACE- LU0299378421
ACT- PLACTIN00018
ALR PW- PLALIOR00045
APT- PLAPATR00018
ASB-CY1000031710
ASG- LT0000128381
AST- NL0000686509
AIM- PLATMSA00013
ATT- PLZATRM00012
BBD- PLNFI1200018
BDX- PLBUDMX00013
BMP- DE0003304200
BOS- PLBOS0000019
BRG- PLBRLNG00015
BRS- PLBRSZWOOOll
BSC- PLBSCD000017
BSK- PLBSK0000017
BZW - PLBZ00000044
CAR- PLINTCSOOOlO
CCC- PLCCC0000016
CCI- NL0000687309
CEZ- CZ0005112300
CIE- PLCIECH00018
CMP- PLCMP0000017
CMR- PLCOMAR00012
COL- PLJTRZNOOOll
CPS- PLCFRPT00013
CRM- PLCMRAY00029
DCR - PLDECOROOO 13
DOM- PLDMDVL00012
DUD- PLDUDA000016
EAT- NL0000474351
ECH- PLECHPS00019
ELB- PLELTBD00017
EMF- PLNFI1500011
EMP- PLELDRD00017
ENA- PLENEA000013
ENG- PLENERG00022
EN!- PLERGIN00015
FCL- PLFRMCL00066
FEG- NL0009604859
FMF- PLFAMUR00012
---~

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

~

Rodzaj rynku
_____ Nazwa rynku
__
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW W arszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Frankfurt XETRA
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Praga
Ak'iywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Praga
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany

ING Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek

GPW Warszawa

_ ________Lic~raj siedzib)' emitenta
101 451
Polska
89 972
Polska
133 042
Luksemburg
45 249
Polska
70 367
Polska
I 01 750
Polska
40 715
Cypr
3 142
Litwa
675
Holandia
90 219
Polska
125 059
Polska
4 085 125
Polska
42 261
Polska
383 078
Niemcy
115 198
Polska
204 697
Polska
1 710 647
Polska
6 842
Polska
92 623
Polska
9 329
Polska
34 536
Polska
46 572
Polska
92 733
Holandia
21 098
Republika Czeska
131 301
Polska
9 521
Polska
33 450
Polska
54 7 793
Polska
619 901
Polska
58 662
Polska
51 291
Polska
55 185
Polska
430 650
Polska
4 7 664
Holandia
887 277
Polska
30 420
Polska
76 015
Polska
120 693
Polska
586 625
Polska
309 836
Polska
14 534
Polska
129 847
Polska
17 885
Holandia
187 359

5

Polska

Wartosc wg
Wartosc na
__ cenyl]ll~)'cia_ _ 3112201~
2 493
3 297
992
1 170
2 182
1 059
2172
1 255
5 733
5 912
3 728
2 810
301
231
140
226
45
44
1 137
989
7 816
8 181
1 634
1 420
5 578
3 414
I 271
4 002
5 414
4 013
1 353
1 443
855
754
174
165
10 499
7 786
3 616
3 720
6 550
2 823
5 430
1 991
2 953
2 743
1 650
1 608
4 077
2 909
624
614
3 245
2 945
1 934
1 191
12 274
10 085
475
741
667
833
2 814
3 986
345
345
4290
3 664
5 945
3 009
3 346
4 193
1277
1 548
9 057
9 474
7 978
9 326
4 936
5 057
247
253
8 800
6 372
321
344
993
1 045

Udzial w
aktywach%
1,01
0,36
0,67
0,67
1,76
1,14
0,09
0,04
0,01
0,35
2,39
0,50
1,71
0,39
1,66
0,41
0,26
0,05
3,22
1,11
2,01
1,66
0,90
0,51
1,25
0,19
0,99
0,59
3,76
0,15
0,20
0,86
0,11
1,31
1,82
1,03
0,39
2,77
2,44
1,51
0,08
2,70
0,10
0,30

Wartosc wg
Lp.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Nazwa
FRO- PLFERROOOOI6
FTE- PLFORTEOOOI2
GNB- PLGETBK00012
GPW- PLGPWOOOOOI7
GRJ- PLZPWOOOOO 17
GTN- PLGSPROOOOI4
IMC- LU0607203980
IPX- PLIMPXMOOOI9
ITG- PLINTEGOOO!l
JSW- PLJSWOOOOOI5
JWC- PLJWCOOOOOI9
KGH- PLKGHMOOOOI7
KGN- PLKGNRCOOOI5
KPX- PLKOPEXOOOIS
KRI- PLKRINKOOOI4
KRU- PLKRKOOOOOIO
KSW- PLKRUSZ00016
KTY- PLKETYOOOOII
LBT- PLLBT0000013
LCC- PLLCCRPOOOI7
LPP- PLLPPOOOOOII
LTX- PLLENTXOOOIO
MAG- PLMGLANOOOIS
MBK- PLBREOOOOOI2
MCI- PLMCIMGOOOI2
MDS- PLNFI0900014
MIL- PLBIGOOOOOI6
MLK- NL0009508712
MNC- PLMNNCPOOOII
MSZ- PLMSTZBOOOIS
NET- PLNETIAOOOI4
NEU- PLTRFRMOOOIS
0 EG IT - EE31 00084021
OPF- PLOPNFNOOOIO
ORB- PLORBIS00014
PCE- PLZCPLC00036
PEK - PLPEKASOOO 17
PEL- PLMEDCSOOOI5
PEP- PLPLSEPOOOI3
PGE- PLPGEROOOOIO
PGN- PLPGNIG00014
PHN- PLPHNOOOOOI4
PJP- PLPROJPOOOIS
PKO- PLPKOOOOOOI6
POZ- PLPZBDT00013
PRE- PLPRESCOOOIS
PUE- PLZPUE000012

Rodzaj rynku

----------

71
72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

~

Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowru1y
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek re!,'Ulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowru1y
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowru1y
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowru1y

lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6!ek

Nazwa rynku
··-------GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

Liczba
119421
198 822
I 914 303
77 369
101 558
744 032
47 322
933 079
6 739
11425
124 953
13 916
49 753
60 668
74 972
97 742
28 887
43 989
130 608
1 098 665
2 128
135 622
38 655
3 304
128 519
833 554
424 760
30 795
35 273
240 677
485 593
25 322
36 702
253 319
65 514
76 065
85 551
47 860
23 152
308 589
309 916
44 514
30 582
79 664
66 715
48 093
166
6

__Kraj siedziby_emitenta
Polska
Polska
Po1ska
Polska
Polska
Polska
Luksemburg
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Estonia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

Wartosc na

Udzial w

-~nab_)'~_ 31.12.2013

_aktywll(;~%

1012
3 840
3 353
3 038
1484
I 936
618
2 972
922
778
516
I 607
3 675
679
I 668
6 266
I 700
6 234
389
I 204
4 347
679
2 504
I 663
854
726
680
472
800
363
2 113
2 962
202
3 737
2 357
468
912
3 137
626
5 531
I 674
I 162
310
3 167
273
416
72

1284
7 655
5 Ill

32ll
2 894
2 805
575
3 191
2 170
607
637
I 642
2 557
641
I 604
8 089
I 777
9 634
394
I 824
19 152
985
3 054
I 652
I 236
550
3 058

385
532
472
2 559
7 166
283
4 307
2 633
1 833
858
4 934
648
5 024
I 596
I 194
297
3 140
331
308
71

0,39
2,35
1,57
0,98
0,89
0,86
0,18
0,98
0,66
0,19
0,20
0,50
0,78
0,20
0,49
2,48
0,54
2,95
0,12
0,56
5,87
0,30
0,94
0,51
0,38
0,17
0,94
0,12
0,16
0,14
0,78
2,20
0,09
1,32
0,81
0,56
0,26
1,51
0,20
1,54
0,49
0,37
0,09
0,96
0,10
0,09
0,02

Wartosc wg
92.
93.
94.
95.

PXM- PLMSTSD00019
RDL- PLRDPOL0001 0
RFK- PLRAFAK00018
ROB- PLROBYG00016

96. RON- NL0006106007
97. RSE- PLCRSNTOOOll
98. SEN- CA81752KI 057
99. SFGAT-EE3100001751
I 00. SGN- PLCMPLDOOOI6
I 0 I. SKA- PLSNZKA00033
102. SNK-PLSTLSK00016
I 03. STF - PLSTLPFOOO 12
I 04. STP - PLSTLPDOOO 17
I 05. SWG- PLWRWCKOOO 13
!06.TPE-PLTAURNOOOII
107. TPS- PLTLKPLOOOI7
108. TVN- PLTVN0000017
109. WLT-PLWELTN00012
110. WWL-PLWAWEL00013
Ill. WXF- AT0000827209
112. ZAP- PLZAPUL00057
113. ZEP- PLZEPAK00012
114. ZKA- PLZTKMA00017

Rodzaj rynku ---.....
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywnyrynek-rynekregulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywnyrynek-rynekregulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek re&'Ulowany
Aktywnyrynek-rynekregulowany
Aktywnyrynek-rynekregulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywnyrynek-rynekregulowany
Aktywnyrynek-rynekregulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany

_ Nazwa ryn~\1---·GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

_. _ _ _
Li5zba ~'\i-~ied2:iby emite~
3 438 209
Polska
79 649
Polska
212 808
Polska
744 167
Polska

GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Toronto
TallinnNASDAQOMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWWarszawa
GPW W arszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWWarszawa
GPWWarszawa
GPW Warszawa
GPWWarszawa
GPWWarszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

410 552
278 543
II 0 640
31722
63 594
30 175
157792
8 817
12 5 54
46 228
487189
129 668
248 600
349470
3402
27 230
6 790
50 268
8 372

Holandia
Polska
Kanada
Estonia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Austria
Polska
Polska
Polska

Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

Wartosc na

Udzial w

ceny nabyci<l _ _ _31.12.2013
1 555
447
783
992
1 597
1 362
1 475
1 637

--~!ctywach%
0,14
0,30
0,42
0,50

571
401
I 40 I
405
I 078
I 254
2750
196
3 772
2 044
2516
I 149
2 368
1348
986
185
562
I 441
538

244 481

768
579
I 246
351
I 264
I 358
6550
203
2 297
I 955
2129
1271
3 654
2411
4219
218
I 182
1 258
661

312 915

0,24
0,18
0,38
0,11
0,39
0,42
2,01
0,06
0,70
0,60
0,65
0,39
1,12
0,74
1,29
0,07
0,36
0,39
0,20

95,88

PRAWA DO AKCJI

I.

Nazwa
_
EMTA- PLELMTL00033

Rodzaj rynku
Nienotowane na rynku aktywnym

Nazwa rynku
nie dotyczy

Liczba
150 517

Kraj siedziby emitenta
Polska

Razem prawa do akcji notowane na aktywnym rynku regulowanym

Wartosc wg
ceny nabycia
376

Wartosc na
Udzial w
31.12.2013 _ aktywach%
382
0,12

376

382

0,12

INSTRUMENTY POCHODNE
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Kraj siedziby
Nazwa
Kontrakty terminowe
BMH4 (FW40Hl4)
I.
PLOGF0005009
2.

WIH4 (FW20HI4)
PLOGF0004663

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Emitent (wystawca)

emitenta (wystawcy)

··--------·

~
.

NG

Wartosc wg
ceny nabycia

Liczba

Udzial w
aktywach%

Wartosc na
31.12.2013

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW W-wa

GPWW-wa

Polska

mWIG40

29

0

0

0,00

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPWW-wa

GPWW-wa

Polska

WIG20

144

0

0

0,00

173

0

0

0,00

Razem instrumenty pochodne notowane na aktywnym rynku regulowanym

\

Instrument
bazowy
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3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKA T
Nie dotyczy.

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
l.
2.
3.

Nazwa
AZOTY TARNOW
BORYSZEW GRUPA
GETIN HOLDING SA

Wartosc na dzien bilansowy
-------

·----··.

10 831
4 046
12 223

Udzi<!l w aktywach ~
3,31
1,24
3,75

SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCY JNYCH
Nie dotyczy.

PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOW ANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINAN SO WE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZl\CYCH
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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2. BILANS
sporz:jdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:jtkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa)

I.

Aktywa

31.12.2013

31.12.2012

326 358

183 793

I. Srodki pienic;zne i ich ekwiwalenty

7 377

956

2. Naleznosci

5 684

2 016

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sic; drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlu~ne

0

0

313 297

180 771

0

0

papiery wartosciowe

0

so

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

1 357
182 436
767 697

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

papiery wartoscimve

Ill.

Aktywa netto (I-II)

2 745
323 613

IV

Kapital funduszu

846 852

II.

Zobowi~zania

I. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wie lkos6 ujemna)
V.

Dochody zatrzymane
I. Zakumu lowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI.
VII.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VJ)
Liczba jednostek uczestn ictwa- kategoria A (w szt.)
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa- kategoria A (w zl)

2637455

2 349 661

-I 790 603

-1 581 964

-591 679

-593 882

-72 269

-67 326

-519 410

-526 556

68 440

8 621

323 613

182 436

I 946 142,693419

I 439 209,019674

166,28

126,76

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

Dep[~""Y
Izabela Kalinowska

Bilans nale:':y analizowac lqcznie::: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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CZfSC

sprawozdaniafinansowego

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

3.

(w tys. zlotych z wyjljtkicm wyniku z operacji przypadajljcego na

jednostk~

uczcstnictwa)

I
I

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Przychody z lokat

3 650

7 659

I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

3 406

7 385

2.

Przychody odsetkowe

242

274

3.

Przychody zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6i.nic kursowych

5.

Pozostale

I.

II.

2

Koszty funduszu
I.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwiqzane z prowadzeniem rejestru aktyw6w fund uszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzqdzan ia aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozostale

III.
IV .

Koszty pokrywane przez towarzystwo

V.
VI.

Przychody z lokat netto (I-IV)

Koszty funduszu netto (Il-lll)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
I.

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

8 593

6 743

8 567

6 722

I

3

25

18

0
8 593
-4 943
66 965

0
6 743
916
15 385

7 146

-75 678

59 819

91 063

62 022

16 301

31,87

11,33

z tytulu ro':nic kursowych
2.

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

z tytulu ro':nic kursowych

VII.

Wynik z operacji
Wyn ik z operacji przypadajqcy najednostky uczestnictwa (w zl)- kategoria A

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep1tamentu Ksiygow

ci

unduszy

abela Kalinowska

Rachunek wyniku z operacji nale':y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, ktore stanowiq integralnq cz?sc
sprawozdania fin ansowego
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO

(w tys.zlotych z wyjljtkiem ticzby jectnostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci Akrywow Netto
1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

182 436
62 022
-4 943

173 194
16 301

7 146
59 819

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytnlu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat

916
-75 678
91 063

62 022

16 301

0
0

0
0
0
0

0
0
79 155

-7 059
89 967

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

287 794
208 639

6. LlJCZIJa zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

141177

9 242

7. Wartosc al{tyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

323 613

182 436

244 858

192 099

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

506 933,673745

-98 585,583740

a) lic::.ba ::bytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionychjednostek uc::estnictwa
c) saldo :::mian liczby jednostek uc:::estnictwa

I 855 107,8Jl651

707 915,012752

I 34817-1,137906

806 500,596492

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajlJCO od poczljtkn dzialalno§ci funduszn, w tym:
a) lic::.ba ::bytychjednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
c) sa/do ::mian liczby jednostek uc::estnictwa

III. Zmiana wartosci aktywow netto na jednostklj uczestnictwa:
1. Wartos6 aktyw6w nctto na jednostkt; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A

97 026

506 933,673745

-98 585,583740

1 946 142,693419

1 439 209,019674

Jl 225 264,813144

9 370157,001493

9 279122,Jl9725

7 930 947,981819

I 946 N2,693419

I 439 209,019674

01.01.2013
31.12,2013

01.01.2012
31.12.2012

126,76

112,63

2. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego- kategoria A

166,28

126,76

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

31,18%

12,55%

4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa - katcgoria A
w dniu
5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa - katcgoria A
w dniu
6. Wartos6 aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym - kategoria A
w dniu

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wartosci ak(Ywow netto, w (Ym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<jcych dystrybucjt;
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwiqzanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

123,10

111,49

2013-04-23

2012-06-05

177,81

135,91

2013-11-25

2012-03-16

166,34

126,76

2013-12-30

2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

3,51%
3,50%

3,51%
3,50%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

W sprawo::daniu finansowym wyst?puje r6:':nica pomi?d::Y wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawc::ym a wartosciq aktyw6w
netto na koniec bie:':qcego okresu sprawo::dawc::ego. R6:!:nica wynika z u}?cia w wycenie na koniec okresu sprawo::dawczego ws::ystkich operacji dotyc:::qcych
tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie ::ostaly u}?te w ostatniej wycenie w okresie sprawo:::dawczym.

Zestawienie ::mian w aktywach nett a nale:':y anali::owac lqc::nie:: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC
sprawo::daniafinansowego

lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujq nastypujqce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
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.

I) UJAWNIANIE I PREZENTAC.TA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej.
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane sq w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto najednostktt uczestnictwa. Je:i: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:
I) przychody z lokat netto- stanowiqce r6znicy pomittdzy przychodami z lokat, a kosztami Subfunduszu netto.
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzie!l 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 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSIJ=;:GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla lNG Parasola FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla ka:i:dego subfunduszu.
I.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sitt w ksi<:;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizj<:; 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 pieniy:i:ne.
5.
Zmian<:; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sitt w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub straty ze zbycia lokat wylicza siy metodq HIFO (najdro:i:sze sprzedaje siy 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 lokat bydqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
7.
Zysk lub strat<:; ze zbycia walut wylicza si<:; zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si<:; nabycie skladnika.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

Naleznq dywidend<:; z akcji/ prawo poboru a](cji notowanych na rynku aktywnym ujmuje sit( w ksi<:;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl<:;dniajqcy wartosci tego prawa.
Prawo poboru a](cji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje siy w
ksi<:;gach rachunkowych w dniu nast<:;pnym po dniu ustalenia tych praw.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje sit( za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu nastypnym po wygasni<:;ciu tego prawa.
Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksi<:;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transaJ(cji, uwzglydnia si<:; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli transakcja kupna/sprzeda:i:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala uj<:;ta w ksi<:;gach rachunkowych w nastt(pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si<:; wszystkie parametry wynik~qce z umowy kupna/sprzeda:i:y, a przede
wszystkim datt( nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieni<:;:i:nych).
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej sq wyra:i:one, a tak:i:e w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzie!l uj<:;cia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu sq wyra:i:one w walutach, dla kt6rych
NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla siy w relacji do euro.
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 ksit(gach nastt(puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowiqzania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:i:y waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna lub
sprzeda:i:y papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza si<:; zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit( przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienit(:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowiqzan w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgniytych przez Subtundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne sal do r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienit(:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowiqzan w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniyznych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi<:;kszajq wartosc aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
W ka:i:dym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq rezerw<:;.
Limitowane koszty operacyjne sq ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczanajest ka:i:dego 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 ka:i:dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pob1era oplatt( dystrybucyjnq, oplatt( za konwersJt; oraz oplat<:; umorzemowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funaus·u) Oplaty te
stanow1q z,obowiqzanie Funduszu wobec TFl- me sq UJmowane w przychodach 1 kosztach
~
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25.

Koszty zw i~zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane s~ w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Je:i:eli koszty obci~:i:ajq Fundusz w
calosci- partycypacj c; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sic; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dziet\ wyceny poprzedzaj~cy dziet\ ujc;cia zobowiqzania w ksic;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowc;
zbycia!nabycia skladnik6w lokat dotyczijciJ wic;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci~zajij te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcj i danego Subfunduszu w wartosci transakcj i og6lem.

26.

Ksic;gi rachunkowe prowadzone SiJ w taki spos6b, aby na ka:i:dy dziet\ wyceny mozliwe bylo okre$1enie wartosci aktyw6w netto
kategoric; jednostek uczestnictwa (JU).

27.

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziet\ ujc;cia zbycia lub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze (z
tym, :i:e na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na JU w okre51onym dniu wyceny nie uwzglc;dnia sic; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym
wynikajijcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subf1mduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi~zania zwi~zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:i:ane s~ w kwocie wymagajijcej zaplaty.
JU podlegajij odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody I-liFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane s~ JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

28.
29.

przypadaj~cych

na

ka:i:d~

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 (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dziet\ sporzqdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowiqzan Funduszu oraz zobowiijzan Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkc; uczestnictwa, a tak:i:e ustalenia ceny zbycia i
odkupieniajednostek 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 Subfunduszu wycenia sic;, a zobowiqzania ustala sic; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sic; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
11. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane s~ nastc;pujijce 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,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt; za graniq,
II) instrumenty rynku pienic;:i:nego.
2. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt. I notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dziet\ wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza s ic; wed lug ostatniego dostc;pnego kursu zamknic;cia us tal onego 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 skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostc;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metod ami okre51onymi w pkt. 5 (chyba, :i:e dostc;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartosc godziw~ skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sic; wedlug ostatniego dostc;pnego kursu zamknic;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, us tal onego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mow a w ust. 3 i 4 stosuje sic; ponizsze melody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sic; wartosc 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 przyjmuje sic; cent; z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostc;pne s~ wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostc;pne sq informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sic;
sredniij arytmetyczn~ z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y, z tym, :i:e uwzglc;dnienie wyl~cznie oferty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;du na brak ofert sprzeda:i:y uwzglc;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Je:i:eli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie s~ dostc;pne, to do wyceny stosuje sic; sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y z innego aktywnego rynku, z tym :i:e o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedostc;pne s~ wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sic; wartosc oszacowan~ przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), aje:i:eli oszacowania te nie Sq dostc;pne- stosuje sic; wartosc oszacowana przez wyspecjalizowanq
niezale:Z.nq jednostkc; swiadcz~ciJ tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tc; jednostkc; przeplyw6w pienic;znych zwiqzanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostkc; takq uznaje sic; za niezale:i:nq, je:i:eli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedostc;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sic; wycent; w oparciu o publicznie ogloszon~ na aktywnym rynku cenc;
nier6zniqcego sic; istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6.

W przypadku skladnik6w lokat bt;dijcych przedmiotem obrotu na wic;cej nizjednym aktywnym rynku, wartosci~ godziw~jest kurs ustalony na rynku gl6wnym,
ustalanym zgodnie z poni:i:szymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sic; na koniec ka:i:dego kolejnego mies iqca 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 jestjednoczesnie 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 pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastc;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg61nych rynk6w od dnia rozpoczc;cia notowat\ do kot\ca okresu por6wnawczego lub,
c~
z g61nych
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sic; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na p os]
rynkach w dniu pierwszego notowania.
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7.
8.

Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; kurs z tak<) liczb<) micjsc po przecinku jak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj'!CY hjcznie nastt;puj'!ce kryteria:
I) instrumenty bt;d'!ce przedmiotem obrotu na rynku S<) jednorodne,
2) zazwyczaj w ka.zdym momencie wyst;;puj'! zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S'! do publicznej wiadomosci.

9.

Razem z comiesit;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnos6 rynku dla ka.Zdego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesiqc by! dost;;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt;pna byla regulamie informacja o ofertach kupna sprzeda.Zy, to uznaje sit;, ze rynek dla danego
skladnika lokat jest aktywny.

Ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'! nast;;pujqce 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,
I 0) certyfikaty inwestycyjnc,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granic<),
12) depozyty,
13) waluty niebt;dqce depozytami,
14) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit;, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast;;pujqcy spos6b:
I) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyznego bt;dqcych 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 oka.Ze 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 ci;;zar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
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
bt;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzgl;;dniajqc 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 bt;dzie stanowic 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 wlasciwe
dla poszczeg61nych 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 okreslonej 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 uj;;cia
w ksit;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanq cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienit;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg61ne metody wyceny skladnik6w lokat
I.

2.

Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sit; drugiej strony do odkupu wycenia sit;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej
ccny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka.Ze sit; konieczne.
Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit; Subfunduszu do odkupu, wycenia sit;, pocz'!wszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda.zy, metodq korekty r6znicy pomiydzy cenq odkupu a cenq sprzeda.Zy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

3.

W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikajqca z ksiqg 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 szczeg61nosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit; dluzne papiery wartosciowe, od dnia
ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzieloncj pozyczki papier6w wartosciowych wyccnia sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowi'!zania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala sit; wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;dqcych papierami dluznymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartos6 ustala sit; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostt;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomit;dzy niezaleznymi od siebie i nie powiqzanymi ze sob'! stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg61nosci metod<; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metodt; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg61nosci metod<; zdyskontowanych przeplyw6w pienit;znych,
d) metody ksit;gowe, a w szczeg6lnosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartos6 wyznacza sit; przy uzyciu modelu, uwzglt;dniaj<)cego w szczeg61nosci wartos6
godziwq akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartos6 wynikaj'!C'J z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartos6 wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zni'!cego sit; istotnie skladnika, w
szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci godziwej
ustalonej zgodnie z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartos6 wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiljzku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
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5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powie;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<)ce siedzibe; za granic<)- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<) wartosc aktyw6w netto na jednostke; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgle;dnieniem zdarzel'l maj<)cych wplyw na ich wartosc godziw<), jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostke; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) 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 pienie;znych;

8) w przypadku walut nie bt;d<)cych depozytami ich wartosc wyznacza sie; po przeliczeniu wedlug ostatniego doste;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dziel'l Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.

Do czynnik6w uwzgle;dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. 1
pkt 1), nalez<):
1) doste;pnosc wystarczaj<)cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz<)ce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplyn<)l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn<)l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bt;d<)ce niezaleznymi od
siebie i nie powi<)Zanymi ze sob<) stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,

3.
4.

5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.1 pkt I) - 2) i pkt 7) pochodz<) z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane S<) w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d'! stosowane w spos6b ci<)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt;d'! prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

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<) notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy
nie S<) notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S<) denominowane.

2.

Aktywa oraz zobowi<)Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit; w walucie, w kt6rej wyceniane S<) aktywa i ustalane zobowi<)Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego doste;pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla sie; w relacji do euro.

3.

4) OPTS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z
Z
Z
Z
Z

31.12.2013

31.12.2012

4 952

1472

661
71

544

5 684

2 016

31.12.2013

31.12.2012

885

661

tytulu zbytych lokat
tytulu instrument6w pochodnych
tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
tytulu dywidendy
tytulu odsetek

Z tytulu udzielonych pozyczek
Pozostale

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys.zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<)Zaniu sie; subfunduszu 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 pore;czel'l
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:

6

- wynagrodzenie TFI

6

279
412

144

1 163

546

1 037

540

1357

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIW ALENTY
1. STRUKTURA SRODKOW PIEN1t;ZNYCH NA RAC!-IUNKACH BANKOWYCH- w tys.

BankiWaluta
!NG Bank Sl<)ski S.A. I PLN
!NG Bank Sl<)ski S.A. I EUR
lNG Bank Sl<)ski S.A. I CZK

Wartosc na 3!.12.20 13
w walucie
w PLN
7 353
7 353
5
23
3

Wartosc na 3l.l2.2012
w walucie
w PLN
955
955

-------o::-;-:::-=----c--:c.----c-;-;;c-:---;-:;~-;----------=--=-=c:-------=--=-=c:--+-------;:-:;-:c-·-·~-~-

7 377
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II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENU).ZNYCH UTRZYMYW ANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIE.ZP;CYCH
ZOBOWIP;ZAN FUNDUSZU - w tys.
srectni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pieni~znych:

Waluta
PLN
EUR
CZK

Srednia wartosc w walucie

Srednia wartosc w PLN

=~---~=::::

2 764

2 764

5
3

2 770

III EKWIWALENTY SRODKOW PIENI.E;.ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCIP;.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie alctyw6w obci<)Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikajllcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Funduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi;;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci<)Zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obcillzonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni;;znych wynikajllcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst;;puje ryzyko przeplyw6w pieni;;znych wynikajllce ze stopy
proccntowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzie1'1 bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci<)Zonych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBCIP;ZENIA AKTYWOW I ZOBOWL'\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego Sll: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi;;tosci kredytowej.
Inwestycje w lokaty bankowe zwiqzane S<) z ryzykiem kredytowym banku.
Pozostajllce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sll na jednodniowych lokatach overnight. Lokaty te zakladane Sll na okres
jednego dnia roboczego lub na okres obejmujllCY dzien otwarcia lokaty oraz nast;;pujqce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 2,25%
wartosci alctyw6w.
3. POZIOM OBCJ.'\.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWJ.'\ZAN FUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Na rachunkach bankowych Subfunduszu zn'(jduje si;; 3 tys. koran czeskich, oraz 5 tys. euro, kt6rych lllczny udzial w aktywach Subfunduszu wynosil 0,0 I%.
Zagraniczne papiery wartosciowe, notowane na gieldach zagranicznych stanowily I ,58% wartosci aktyw6w.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Fundusz inwestowal w instrumenty pochodne. Inwestycje byly dokonywane w wystandaryzowane instrumenty stanowillce przedmiot obrotu na GPW. Z
inwestowaniem w te instrumenty zwi~ane Sll podstawowc ryzyka: ryzyko rynkowe, zmiennosci kurs6w, mozliwosc stosowania dzwigni finansowej.
- ----p(;~ycja dluga- kontrakt terminowyna_IY~szaws~iin~~x Gieldowy 20

[IY_p_zaj;;tej pozycji

-

j

'R<.l~zaj_ins~ru!Tl_el1~\l p_o_ci_Jo_d_n_e.--g_o_ _ _ _ _ _ _ _ _+Kontrakt terminowy na indeks
.. ·-·----·- ______ j
Cel otwarcia pozycji
- - - - - - L_ _ _E_fi_ek_t_-_yw_n_e_z_a_rz_.ll~d_za_n_i(;_S_u~funduszem, ograniczenie ryzyka inwestycyjnego _
:wartosc otwartej pozycji
3.485 tys. zl (144 kontralcty)
,
Rozliczenie nast;;puje z datll wygasni;;cia, a wartosc ustalana jest na podstawie instrumentu
.\.Vartosc
i terminy przyszlych strumieni pieni;;znych
1
___
-----~azowego, to znaczy na podstawie wartosci inde_l<~\1 WIG20
:
I
Zyski i straty na kontraktach rozliczane Sll codziennie w rarnach systemu
uzupelniania depozyt6w zabezpieczajllcych ("Warunki Obrotu dla kontrakt6w terminowych
.
na WIG20")
'
przyszlych platnosci
Tcrmin zapadalnosci alba wygasni;;cia_in_strum_entu_
ITerminy wykonania instr':l_l11entuJJ_~chodnego

I

~',\'(Jta_IJ<;dllc~podstawq

I
~-----

I

. Kontrakt terminowy na indeks
Efektywne zarzqdzanie Subfundu~zem,_()g_r_al1i_cz_e_IJi~ry_zykainwestycyjnego
980 tys. zl (29 kontrakt6w)

-

--~·.
.
,

R~-Z.I.iczenie nast·<;· p~j~_-_z_ d~tll wygasnit;cia, a wartos6 ustalana jest na podsta;-i~i~t~u~;~~t_~---~

Wartos_c_iterminy przyszlych strumieni pieni;;znych

_; ____ _

b<J2:o\\'ego, to znaczy na podstawie wartosci indeksu mWIG40

____ _

Zyski i straty na kontraktach rozliczane Sq codziennie w ramach systemu
]'
uzupelniania de.pozyt6w zabezpieczajllcych ("Warunki Obrotu dla kontrak.t6w terminowych..
I,
na WIG20")
.

;Kwota bt;dqca podstawq przyszlych platnosci
ITcrmi11 Z.~p-~d~l~~sci alba wygasni;;cia instr\lmentu
Terminy wykonania_i_n~rumentu pochodnego

-[_

1

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU

- ~---j

pozycja dluga- kontrakt terminowy na Warszaw~ki Ind~x_Gieldowy M40 ·------~

'Typ Z.~j~tej. pozycji
'Rodzaj in~umentu pochodneg(;
Cel otwarcia pozycji
!Wartosc otwartej pozycji
------- -----

~:;~~;~~::

SI~

---

~:;~~;~~::

SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU

Nie dotyczy.

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zacillgal kredyt6w i pozyczek.

lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
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NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polskq (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly siy srodki pieniyzne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
5 EUR
3 CZK

w przeliczeniu:
23 PLN
I PLN

31.12.2012
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
- PLN
- EUR
I PLN
3 CZK

Czys6 aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartos6 tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartos6 zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
1905
459 EUR
- USD
- GBP
13 031 CZK
I 971
440 CAD
I 246
Pozos tale pozycje bilansu Subfunduszu wyrazone Sq wylqcznie w zlotych polskich.

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

31.12.2012
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
6 193 PLN
I 516 EUR
376 PLN
121 USD
575 PLN
115 GBP
- PLN
- CZK
- PLN
-CAD

2. DODATNIE/UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane
3. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
!mrs CZK (korona czeska) - 0,1513
kurs EUR (euro)- 4,1472
!mrs CAD (dolar kanadyjski)- 2,8297

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa poboru
instrumenty pochodne
Razem

7 363
63
-280
7146

-75 678

-75 678

2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys. zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa do akcji
prawa poboru
Razem

59 863
6
-50
59 819

91 080
-67
50
91063

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

NOTA 11
KOSZTY FUNDUSZU
I. KOSZTY POKR YW ANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjqlkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwiqzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciqi:eil nalozonych
przez wlasciwe organy pailstwowe 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 LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRflBNIENIE CZflSCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj11cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoria P
kategoria S
kategoria I
kategoria K

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
3,50

lNG Subtundusz Srednich i Malych Sp6lek
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NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)- kategoria A

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

323 613
166,28

126,76

112,63

171,34

182 4 3:c-6c--~-:-:17::-c3--c1-::-94~--'---_-3cc:53c-5::c:5-::-9

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depl-~zy
zabela Kalinowska

ING Subfundusz Srednich i Malych Sp61ck
18

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz!jcych zdarzeniach dotycz!jcych lat ubieglych, ujl(tych w sprawozdaniu finansowym za bie:i!jcy okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz!jcych zdarzeniach jakie nast!jpily po dniu bilansowym, a nieuwzgll(dnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24.03.2014 r. Subfundusz zmienil wzorzec sluzqcy do oceny cfcktywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa odzwierciedlajqcy zachowanie siy
zmiennych rynkowych najlepiej oddaj<jcych eel i polityk(( inwestycyjn<j Subfunduszu (benchmark) na 60% WIG50 + 40% WIG250. Aktualizacja
wymuszonajest konsekwencj<j zaprzestania przez GPW publikacji indeks6w mWIG40 i sWIGSO i zastqpienia ich indeksami WIG50 i WIG250.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roznic pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz!jdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie zaszly.

4)

Dokonane korekty

bl~td6w

podstawowych.

Nie wystqpily.

5)

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

6)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplyn!jc na ocenl( sytuacji
maj!jtkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 500.000.000 zlotych.
W przypadku takiego zawieszenia zbywania z powodu zaistnienia okolicznosci wskazanej w zdaniu pierwszym, Fundusz wznowi zbywanie jednostek
uczestnictwajezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu zmniejszy siy ponizej 400.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiarn calkowitcj ckspozycji Snbfnnduszn

Fundusz oblicza calkowit<j ekspozycjy zgodnie z rozporz!jdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan!j metod!j calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaanga2:owania.
Stosownie do wylicze!l dokonanych na podstawie ww. rozporz!jdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobiei1stwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S!j nastypujqce:

I

~··

r

.
I
I Nazwa Subfunci!J~
,

,
ING Srednich 1
Malych Sp61ek

Oczekiwana wartosc wskaznika dzwigni

I

Metoda

N1eprzekraczalna wartosc
calkowitej ekspozycj1

I finansowej oraz prawopodob1e!lstwo jego
_ ~

-~ przekroczenia

Portfel referencyjny ..

.1100% wartosc1 aktyw6w netto
]Metoda zaangazowama
b" d
su llll1 uszu
-----"-----------

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

oyrektor oefUOWD~uszy

I!~abel a Kalinowska
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lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Zarz~d lNG Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Srednich i Matych Sp61ek, na kt6re skhda si<;:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 313.297 tys. zlotych;
3) bilans sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sum<; 323.613 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zysk z operacji w kwocie 62.022 tys. zlotych ;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj~ce zw i<;kszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwot<; 141. 177 tys. zlotych;
6) noty objasniaj~ce;
7) informacja dodatkowa.

Pre=es Zar=qdu

Malgorzata Barska
Wicepre=es Zarzqdu

.__ K~ ~

/?.,~~.:

Dariusz Korona
C=lonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zar=qdu

~e---L·~(l
Robert Bohynik
C=lonek Zar=qdu

Dyrektor Deparlamenlu Ksi{?gowosci Fundus=y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajttc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzttdzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slttski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Srednich
i Malych Sp6lek (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczttce stan6w
aktyw6w,

w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r.
do 31 grudnia 2013 r., sporzttdzonego 7 kwietnia 2014 r. S'! zgodne ze stanem faktycznym.

LA.S 1~-..;YlA OYR.Fr .

Departamenr peraCi R, ..~ I 0 RA
i I</" , J } nkoll Flllansowych
len
r tegicznyciJ

Slt~Wnmir Trapszo

lNG BANK SLI\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000.00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony- 130 100 000,00 zl

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

Sqd Rejonowy w Katowicach

ING AIJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,
Rok 2013 byt korzystny dla akcji, zwtaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie {USA) zanotowat wzrost
o ok. 30% (S&P500) . W najwi~ks z ej gospodarce Europy {Niemcy), indeks gietdowy DAX wzr6st o mocne 25% . Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazata si~ Japonia, gdzie gt6wny wskainik gietdowy Nikkei wzr6st o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp6tek
europejskich zanotowat wzrost o 18%, do czego przyczynity si~ nie ty lko sp6tki niemieckie, ale taki.e francuskie, wtoskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, i.e inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiata
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z dui.ych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpiat indeks brazylijski {-16%) oraz
turecki {-14%), natomiast najlepiej wypadty lndie {+9%) i Chiny (+3%). Z kraj6w naszego regionu stabo radzity sobie Czechy {-5%),
a bardzo dobrze Grecja {+29%) i Rumunia {+26%) .
Na tym tie polskie akcje nalei.aty do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowat si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
{srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi si~ {srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6tek, zblii.one sq do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogtoby to oznaczac, i.e inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblii.szym okresie. Ubiegty rok byt podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp6tek
odnotowujqcych w zrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przyniosto inwestowanie w mate i srednie sp6tki {okoto 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadty dui.e sp6tki {WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne oka zato si~ inwestowanie w sektory
budowlany {+34%) i media {+31%). Straty przyni6st natomiast sektor materiatowy {-32%) oraz i.ywnosciowy {-11%) .
Dla rynku dtugu rok 2013 byt zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byt po zytywny jednak p6 zniej byto
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej okoto dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpita gwattowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dtugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na dui.e zaangai.owanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq sitq . Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byty rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostata uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowato proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich .
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze moi.liwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy moi.liwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego {IKE) Plus, jak r6wniei. znaczqco obnii.ylismy optat~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaty docenione przez zewn~trznych specjalist6w {Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniei. w
pazd zierniku 2013 r . przeprowadzone zostaty procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG {L) Sektora
Energii zostat przej~ty prze z subfundusz lNG {L) Globalnych Moi.liwosci, a subfundusz lNG {L) Papier6w Dtui.nych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostat przej~ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych {Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert~ produktowq, tak by jak najlepiej spetniac Panstwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013 . Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom . Bardzo cieszy nas r6wniei. zauwai.alny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi {IKE, IKZE, PPE). Wydaje si~, i.e w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kr~gi Polak6w.
Zyczymy Panstwu, a by caty rok 2014 byt udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stron~ www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www. ingtfi. pi

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyCZq jednostek uczestnictwa kategorii

A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowaiony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkow oeuropejski Sektora Finansow ego

31,18%
14,62%
6,39%
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3,68%
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dyw idendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moiliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dyw idendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir\skiej (L)

47,01%
23,01%
21,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00%
-4,05%
-5,29%
-10,31%
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%
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ING SUBFUNDUSZ AKCJI SRODKOWOEUROPEJSKICH
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINAN SO WE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINlf\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1.

Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Akcji
Srodkowoeuropejskich(,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibq w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmujqcego:
wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans
sporzqdzone na dzien 31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian
w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniajqce i informacjy dodatkowq
(,zalqczone jednostko\x..re spra\Yozdanie finansovve").

2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzqdzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
. Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzqdzajqcego Funduszem i reprezentujqcego Fundusz. Ponadto Zarzqd Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S<J: zobowi'lzani do zapewnienia, aby zalqczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6Zniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyra:Z:enie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkowq i finansowq, jak te:Z: wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowiqce podstawy jego sporzqdzenia S<J: prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3.

Badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Radtt Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodq
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych
szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalqczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwa:Z:amy, ze przeprowadzone przez nas badanie

dostarczylo nam wystarczajlfcych podstaw do wyrazenia opinii o zalqczonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym j ako calosc.
4.

Naszym zdaniem zalqczone 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 majqtkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
3 1 grudnia 20 13 roku;
• sporzqdzone zostalo zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (polityklf)
rachunkowosci, wynikajlfcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksilfg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajqcymi na formy i trdc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujqcymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, spcrzq.dzone za okres spra;;vozdavv·cz-yr, zgodnie z ubo\Vi[!zujq.cyrni prztpisan1i,
zostaly dollfczone do pollfczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzqdzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w Imiemu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonq odpowiedzialnoscilt sp. k.
(dawniej: Ernst& Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Ernst & Young Audyt Polska
z ograniczoffi\ odpowiedzialnosd<!
sp6tka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00·124 WMszawa
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ AKCJI SRODKOWOEUROPEJSKICH
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU AKCJI SRODKOWOEUROPEJSKICH
(do dnia 16.09.2013 r. Subfundusz dzialal pod nazwlj lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych)
Nazwa funduszu:

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

(dawnicj lNG Parasol Specjalistyczny Fnndusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
Typ ti.Jnduszu:
lNG Parasol FlO posiada osobowos6 prawnq. lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
Konstrukcja funduszu:
fundusz z r6Znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI/W/4033-9/6-1-2095/2006
Data utworzcnia:
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu I marca 2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fundusz inwestycyjny otwarty dzialajqcy pod nazwq lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty (ING Parasol FlO).
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
13 czerwca 2006 r. pod numerem RFi 238
Do dnia 14 kwietnia 20 I 0 r. Subti.Jndusz ti.Jnkcjonowal pod nazwq ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych Plus.
Do dnia 16 wrzesnia 2013 r. Subfundusz funkcjonowal pod nazwq lNG Subti.Jndusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych.
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwaldopuszczalne
nazwy):
I. ING Subfundusz Got6wkowy I ING Got6wkowy I ING (PL) Got6wkowy
2. ING Subfundusz Obligacji I ING Obligacji I ING (PL) Obligacji
3. ING Subfundus~ Ochrony Kapitalu 90 I ING Ochrony Kapitalu 90 I ING (PL) Ochrony Kapitalu 90
4. ING Subfundus~ Stabi/nego Wzrostu I ING Stabilnego W~rostu I ING (PL) Stabilnego Wzrostu
5. lNG Subfundus~ Zr6wnowa::-ony I ING Zr6wnowai:ony I lNG (PL) Zr6wnowatony
6. ING Subjundusz Akcji I JNG Akcji I lNG (PL) Akcji
7. lNG Subfimdusz Srednich i Malych Sp6lekl ING Srednich i Malych Sp61ek I lNG (PL) Srednich i Malych Sp6lek
8. lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I lNG Akcji Srodkowoeuropejskich /lNG (PL) Akcji Srodlmwoeuropejskich

9. ING Subfundus:: Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
I 0. ING Subfundus~ Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I ING Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
II. ING Subjundusz Selektywny I ING Se/ektywny I lNG (PL) Selektywny
I2. ING Subfundusz Chiny i Indie USD I ING Chiny i Indie USD liNG (PL) Chiny i lndie USD I ING Chiny i Indie
13. ING Subjundusz Rosja EUR I ING Ro:,ja EUR I ING (PL) Rosja EUR I ING Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualnq polityk<; inwestycyjnq dzi<;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwcstycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgni<;cia celu inwestycyjnego.
Subti.Jndusz jest subfunduszem regionalnym, tzn. lokujc swoje aktywa w instrumenty finansowe emitowane gl6wnie przez sp6lki zapewniajqce ekspozycj<; na
Europ<; Srodkowq (przez co rozumie si<; przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Slowacja, W<;gry, Rumunia, Slowenia, Ukraina, Rosja, Grecja,
Turcja, Litwa, Lotwa, Estonia), w szczeg61nosci sp6lki z siedzibq na terytoriach kraj6w Europy Srodkowej lub sp6lki prowadzqce znaczqcq cz<;s6 ich dzialalnosci
gospodarczej na tych tcrytoriach lub posiadajqcych, w charakterze sp61ek dominujqcych, wi<;kszq cz<;s6 udzial6w w sp61kach z siedzibq na tych terytoriach, o ile sq
notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w panstwie czlonkowskim lub na rynku zorganizowanym w panstwie nalezqcym do
OECD innym niz Rzeczpospolita Polska i pa11stwo czlonkowskie, wskazanym w Statucie.
W dniu 16 czerwca 2013 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie dotyczqce nowej polityki inwestycyjnej ING Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Sektor6w
Wzrostowych oraz o zmianie nazwy Subfunduszu. Do dnia 16 wrzesnia 2013 r., tj do dnia wejscia w zycie zmian statutu, Fundusz realizowal eel inwestycyjny
Subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje, gl6wnie sp6lek z seklor6w wzrostowych notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynkach regulowanych w krajach
Europy Srodkowej. Za wzrostowe uznawano w szczeg6lnosci nast<;pujqce sektory: sektor technologiczny, koncentrujqcy si<; na dzialalnosci wytw6rczej lub
uslugowej w obszarze nowych technologii i informatyki; sektor przemyslowy i materialowy, koncentrujqcy si<; na dzialalnosci przemyslowej, chemicznej,
materialowej lub wydobywczej; sektor d6br konsumpcyjnych, koncentrujqcy sit; na dzialalnosci wytw6rczej lub uslugowej w zakresie d6br luksusowych,
motoryzacji, wypoczynku i rozrywki oraz zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych; sektor medi6w, koncentrujqcy si<; na dzialalnosci w zakresie produkcji
radiowej, telewizyjnej i kinowej, emisji program6w telewizyjnych i radiowych, szeroko poj<;tej dzialalnosci wydawniczej. Zasady dywersyfikacji lokat nie ulegly
zmianie.
Srodki Subti.Jnduszu inwestowane Sq w papiery wartosciowe zgodnic z nast<;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do 100% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- od 30% do 100% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci papicry wartosciowe emitowane, por<;czone lub gwarantowane przez Skarb
Pai1stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) -do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego, nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Panstwa lub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- 0% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne- do 10% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6lqcznie- do 100% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje l<)cznic limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartoscwwe
Stambule (the Istanbul Stock Exchange)
lNG Subfundusz AkCJI Srodkowocuropejsloch

I

mstrumenty rynku p!Cl1lyZI1Cgo dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w wa~cowych w

at

Subfundusz dqzy do osiqgni<;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 40% CECE Composite Index Total Return (CECENTRE) + 45% ISE
National IOO Index (XU100) + 15% ATX Net Total Return (ATXNTR).
Do dnia 01.08.2013 r. Subfundusz nie stosowal wzorca slui:qcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwiercied1ajqcego zachowanie si<;
zmiennych rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rcjonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lk<j akcyjnq prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do ING Investment Management (Polska) S.A. (ING IM (Polska) S.A.).
lNG IM (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 IM (Polska) S.A. umow<; o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp6lek oglosily zamiar polqczenia w drodze przej<;cia przez sp61k<; ING TFI S.A. sp61ki ING IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym w
art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majqtku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61k<; ING TFI S.A. Polqczenie
nast<jpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmujqcej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujqca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan polqczenia sporzqdzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zalqcznikami wskazanymi w art. 499 § 2
K.s.h zostal udostt;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz<jdy obu Sp61ek dzialajqc na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci planu
polqczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subti.mduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w d<tiqcej sit; przewidziec
przyszlosci, tzn. w ci<jgu co n<timniej 12 miesit;cy od 31.12.2013 r. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.
W dniu 4 kwietnia 2014 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie o zamiarze polqczenia wydzielonych w ramach ING Parasol FlO:
I. ING Subfunduszu Rosja EUR (subfundusz przejmowany) zING Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich (subfundusz przejmujqcy),
2. lNG Subfunduszu Chiny i lndie USD (subfundusz przejmowany) zING Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich (subfundusz przejmujqcy).
Podstaw<; pol<jczenia stanowiq zezwolenia KNF udzielone decyzjami: - z dnia 31 grudnia 2013 roku (nr DFI/l/40321641121131AG), na polqczenie ING Subfunduszu
Rosja EUR zING Subti.mduszem Akcji Srodkowoeuropejskich oraz- z dnia 17 marca 2014 roku (nr DFIII/40321661151131AG), na pol<jczenie lNG Subfunduszu
Chiny i lndie USD z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich. W dniu 13 czerwca 2014 r. nastqpi polqczenie zING Subfunduszem Rosja EUR, nastt;pnie
w dniu 27 czerwca 2014 r. nastqpi polqczenie zING Subfunduszu Chiny i In die USD.
W dniu 13.01.2012 r., na podstawie zgody KNF z dnia 28.11.2011 r. (nr DFLIVI/4032/7416111/UI9-10IKM), nastqpilo polqczenie ING Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp61ek, kt6ry by! subfunduszem przejmowanym, z ING Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich (w6wczas ING
Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych), kt6ry by! subfunduszem przejmujqcym.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6:inicuj:tcych
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 nast<;pnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kai:dego nast<;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywac wyzsz<j minimalnq wysokosc wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzszqjednak niz 3.000 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przcz nabywc<;
- oplatt; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nic wi<;ccj niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej.
okresla umowa dodatkowa.
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- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kai:dego nast~pnego nabycia, z zastrzezeniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywae wyzsz~ minimaln~ wysokose wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzszl.jjednak niz
450 zl oraz 150 zl w przypadku kai:dego kolejnego nabycia.
- w zwil.)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj~ oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieranl.j
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat~ umorzeniow~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyl~cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywanc bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<jczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz~dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwil.)Zku z nabywanicm, konwersj~, odkupieniem oraz zamianl.jjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplat~ za konwersj~ I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow<j w wysokosci nie wyzszej niz I 0% 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- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbycie jednostki w dniu 22.10.2013 r. ):
- zbywane wyl<jcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog~ przewidywae wyzsz<j minimaln<j wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kai:dego nast~pnego nabycia kategorii Kjednorazowa minimalna l~czna wp!ata tytulem nabycia do Funduszu i innych
funduszy inwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 z!.
- w zwil.)Zku z nabywaniem, konwersjl.j, odkupieniem oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjnl.j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywc~
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w timduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat~ umorzeniowl.j w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem,jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w picrwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w

tys.zlotych)
31.12.2012

31.12.2013

Skladniki lokat
AJccje

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial w

wartosc wg
aktywach ccny nabycia

wartosc na
dzicn bilansowy

% udzial w

36 752

39 882

93 ,52

30 320

39 538

94,36

72

73

0,17

36 824

39 955

93,69

30 320

39 538

94,36

aktywach

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcj i
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
D1uzne papiery wartosciowe
lnstrumenty pochodne
Udzia1y w sp61kach z ograniczon<f
odpowiedzialnosci<f
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce
siedziby za granic<j
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

Zestawienie lokat nale:':y analizowac lqc:.nie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq C:.fiSC sprawozdaniafinansoweg<
TNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
4

2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

AKCJE
Lp.

Nazwa

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ABS - PLABSOOOOO 18
ACP- PLSOFTB00016
AKBNK- TRAAKBNK9IN6
AKGRT- TRAAKGRT9105
AKSA-TRAAKSAW91El
ALARK- TRAALARK91QO
ANY- HU0000093257
APT- PLAPATR00018
ARCLK- TRAARCLK9IH5
ASELS- TRAASELS91H2
A TM - PLATMSAOOO 13
CAR- PLINTCSOOOIO
CEZ- CZ0005ll2300
CIE- PLCIECH00018
CIMSA- TRACIMSA91F9
EBS- AT00006520ll
EREGL- TRAEREGL91G3
FCL- PLFRMCL00066
FP- ROFPTAACNOR5
FROTO- TRAOTOSN91H6
FTE- PLFORTE00012
GARAN- TRAGARAN91Nl
GPW- PLGPW0000017
HALKB- TRETHAL00019
I-IRS- PLZRWZW00012
ISCTR- TRAISCTR91N2
ISFIN- TRAISGEN91P9
IZS- PLIZSTL00015
JSW- PLJSW0000015
KCHOL- TRAKCHOL91Q8
KG I-I - PLKGHMOOOO 17
KOMB- CZ0008019106
KOZAL- TREKOAL00014
KRDMD- TRAKRDMR91G7
KSG- LU0611262873
KTY- PLKETYOOOOll
LPP- PLLPPOOOOO!l
MOL- HU0000068952
MSP- PLMSTPL00018
MTEL- HU0000073507
NEU - PL TRFRMOOO 18
NWRI - GBOOB42CTW68

~OMV- AT0000743059 ,
~ ........._

Wartosc na
Wartosc wg
emitent_a_ _ _.. . ceny naby-c_c:..::i:::.a_ _ 31.12.2013
271
Polska
193
232
Polska
212
I 166
Turcja
I 309
194
Turcja
225
223
88
Turcja
4
Turcja
3
222
W<;gry
234
182
Polska
114
273
Turcja
98
500
Turcja
0
244
Polska
143
207
Polska
98
933
Republika Czeska
909
306
217
Polska
194
Turcja
186
1 537
Austria
1 563
619
0
Turcja
220
Polska
211
47
Rumunia
39
179
Turcja
52
381
Polska
189
1920
Turcja
1 998
276
Polska
251
1 209
Turcja
1 510
123
Polska
109
582
Turcja
770
0
Turcja
0
!54
178
Polska
404
Polska
527
863
Turcja
746
1 146
Polska
I 083
441
Republika Czeska
472
149
Turcja
228
207
Turcja
12
47
Luksemburg
44
240
Polska
110
243
27
Polska
225
W<;gry
264
41
Polska
45
788
W<;gry
711
413
Polska
297
117
Wielka Brytania
127
889
Austria
952
Kraj siedziby

_____ Rodzaj rynku__

...

Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany

Nazwa rynku
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW W arszawa
GPW Praga
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPW Wieden
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambu!
GPW Warszawa
NASDAQ Global Select Market
GPW Stambul
GPW Stambu!
GPW W arszawa
GPW Warszawa
GPW W arszawa
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Londyn
GPW Wieden
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Liczba
20 813
5 048
123 261
51 410
19 681
570
27 Ill
4 978
15 927
40 959,750
19 350
1 093
11 932
9 855
12 057
14 629
169 773,836
3 241
61446
5 584
9 892
195 399
6 648
70 462
57 200
88 567
0,401
24 313
7 608
69 442
9 712
672
4 766
138 058,550
4 309
1 097
27
1 112
3 000
179 651
1461
32 092
6 162

Udzia!w
aktywach%
0,64
0,54
2,73
0,45
0,52
0,01
0,52
0,43
0,64
1,17
0,57
0,49
2,19
0,72
0,45
3,60
1,45
0,52
0,11
0,42
0,89
4,50
0,65
2,84
0,29
1,37
0,00
0,36
0,95
2,02
2,69
1,03
0,35
0,49
0,11
0,56
0,57
0,53
0,10
1,85
0,97
0,27
2,08

Lp.

Nazwa

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

PEO- PLPEKA000016
PGE- PLPGER000010
PGN- PLPGNIG00014
PKN- PLPKN0000018
PKO- PLPK00000016
POZ- PLPZBDT00013
PYT- ATOOOOAOOXX9
PZU- PLPZU0000011
SAHOL- TRASAHOL91Q5
SELEC- TRESLEC00014
SFGAT- EE31 00001751
SISE- TRASISEW91Q3
SKA - PLSNZKA00033
SNP- ROSNPPACNOR9
SODA- TRASODAS91E5
SPTT- CZ0009093209
STP- PLSTLPDOOO 17
TAVHL-TRETAVH00018
TCELL- TRATCELL91MI
TGN- ROTGNTACNOR8
THYAO- TRATHYA091M5
TIM- PLTIM0000016
TLV- ROTLVAACNOR1
TOASO- TRATOAS091H3
TPE- PLTAURN00011
TPS- PLTLKPL00017
TRCAS- TRATRCAS92E6
TSKB- TRATSKBW91NO
TTRAK- TRETTRK00010
TUPRS-TRATUPRS91E8
TVN- PLTVN0000017
VAKBN -TREVKFB00019
VESTL- TRAVESTL91H6
VOE- AT0000937503
YKBNK- TRA YKBNK91N6
ZAP- PLZAPUL00057

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

_ Rodzatry~ _______ .
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowrury
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek- rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowru1y
Ak(ywny rynek - rynek regulowany
Ak(ywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Ak(ywny rynek - rynek regulowany

Liczba

Nazwarynku

----

-----

---~~--

8 717
98 799
88 415
10 273
40 417
53 355
21 295
3 987,0
64 422

GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Wieden
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Stambul
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Stambul
GPW Praga
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Bukareszt
GPWStambul
GPW Warszawa
GPW Bukareszt
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Stambul
GPWWieden
GPW Stambul
GPW Warszawa

0,4
32 755
85 916,145
6 756
2 481 361
105 395,256
23 832
1 338
13 004
65 014
353
109 365,900
19 535
392 885
4 738
114 067
120 188
19 823,536
84 790
5 203
7 384
10 214,0
102 854
58 011
5 101
74 493
2 392

Kraj siedziby
emitenta
-------Polska
Polska
Po1ska
Po1ska
Po1ska
Polska
Austria
Po1ska
Turcja
Turcja
Estonia
Turcja
Po1ska
Rumunia
Turcja
Republika Czeska
Polska
Turcja
Turcja
Rumunia
Turcja
Polska
Rumunia
Turcja
Polska
Polska
Turcja
Turcja
Turcja
Turcja
Polska
Turcja
Turcja
Austria
Turcja
Polska

PRA WA DO AKCJI
I.

_____

EMTA - PLELMTL00033

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany

Nazwa rynku

Liczba

Kraj_ siedziby e111itenta

~G Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
~·~"
···---... ....

""

39882

93,52

Wartosc na

Udzialw

28 632

Polska

Wartoscwg
ceny nabycia

---··---

GPW Warszawa

Razem prawa do akcji notowane na aktywnym rynku regulowanym

;---- ......_

Udzial w
aktywach%
3,67
3,77
1,07
0,99
3,74
0,62
1,41
4,20
1,84
0,00
0,85
0,77
0,71
2,53
0,91

36 752

Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

Nazwa

Wartosc wg
Wartosc na
__ c;eny n<l_by_ci_·a___ 31_.12.2013
1517
1565
1 608
I 638
455
380
421
391
1 593
1 506
265
169
600
609
1 790
1 721
786
960
0
0
363
437
330
366
304
190
I 080
719
387
382
1 064
1177
245
237
284
283
1 042
1 261
61
57
995
786
101
134
600
541
90
60
498
502
1 178
1 054
70
105
219
252
452
148
447
346
150
71
555
697
127
239
739
585
391
451
416
237

6

2,50
0,57
0,67

2,44
0,14
2,33
0,24
1,41
0,21
1,17
2,76
0,16
0,51
1,06
1,05

0,35
1,30
0,30
1,73
0,92
0,98

31.12.20q~ach%

72

73

0,17

72

73

0,17

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)

GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.

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

-i.
2.
3.
4.

Nazwa
ASSECO POLAND
HAC! OMER SABANCI HOLDING
KOC HOLDING
TURKIYE IS BANKASI

Wartosc na dzien bilansowy
----·----503
2 340
2 695
1 518

Udzia! w aktywach%
------------

~

5,49
6,32
3,56

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 JED NO Z PANSTW NALEZl\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 20 14

r_
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzieii 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostkt< uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

42 644

41 903

2 257

2 317

432

48

Aktywa
1. Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowi<jZaniu sit; drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

39 955

39 538

0

0

dluzne papiery wartosciowe

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

0

0

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

1115

580
41323

dlu:::ne papiery wartosciowe

II.

III.
IV.

Zobowi<jZania

41 529

Aktywa netto (I-II)
Kapital funduszu

39 336

38 802

I. Kapital wplacony

222 831

161 050

-183 495

-122248

-938

-6 697

-181

-311

-757

-6 386

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z to kat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat

VI.
VII.

3 131

9 218

41 529

41 323

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

295 147,517670

292 530,860488

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria S

289 379,723070
123,041181
3 463,028648
2 181,724771

286 985,462673
0,000000
2 925,051852
2 620,345963

140,71
140,92
140,71
140,71

141,26

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

Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa (w zl) kategoria A
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl) kategoria K
Wartosc aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa (w zl) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa (w zl) kategoria S

141,26
141,26

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Deplrtamentu Ksi gow

zabela Kalinowska

Bilans nale:::Y anali::owac lqc::nie:: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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3. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:jtkiem wyniku z operacji przypadaj:jcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Przychody z lokat

I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

II.

zwi~zane

01.01.2012
31.12.2012

2 331

1 542

2 266

1 493

65

47

z posiadaniem nieruchomosci
2

Pozostale
Koszty funduszu

I.

01.01.2013
3l.12.2013

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucj<;

3.

Oplaly dla depozytariusza

4.

Oplaty zwiqzane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarz<jdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

2 201

1 276

1 810

1 130

11. Koszty zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci
12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

190

17

13.

Pozostale, w tym:

201
183

129

Ill

0
2 201
130
-458

0
1 276
266
8 048

5 629
-1 658

-1 792

=tytulu r6:':nic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
::: tytulu r6:':nic kursowych

-6 087
-1 271

-1 097

-328

8 314

-1,10
-29,56
-1,10
-1,10

28,42

- podatki

III.
IV.
V.
VI.

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszly funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.
2.

VII.

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

Wynik z operacji

51
9 840

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

K*)
p

s

28,42
28,42

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

*) do wyliczenia podanej warto.ici zastala

uwzgl~dniona

cena jednostki uczestnictwa, wedlug kt6rej nastqpi/o pierwsze zbycie dane} kategorii

Rachunek wyniku =operacji nale:':y analizowac lqc:::nie::: notami obja!miajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c:::~§c
sprawo:::dania finansowego.
ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
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4. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto
1. \Vartosc aktywow netto na lwnicc poprzcdniego okresn sprawozdawczego
2. Wynik z opcracji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

41323

17 532

-328

8 314

130

266

5 629

-1 792

-6 087

9 840

-328

8 314

4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)

0

0

a) z przychod6w z lokat netto,

0

0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

c) z przychod6w ze zbycia lokat

0

0

534

15 477

a) zmiana kapita!u wp!aconego (powittkszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)

61 781

36 744

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytu!u odkupionychj.u.)

61 247

21 267

206

23 791

41 529

41323

51 705

32 301

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2 616,657182
412 527,531596

131 901,576407
308 879,324683

Jednostka A

409 386,562910

304 321,977573

-Jednostka K
- jednostka P

142,455866

0,000000

2 471,848355

2 333,561625

a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowancgo zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

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

6. L!jczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktyw6w netto na konicc okresu sprawozdawczego
8. Srednia warto§c aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana /iczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostck uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

-Jednostka S

b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa

526,664465

2 223,785485

409 910,874414

176 977,748276
174 062,428861

-jednostka A

406 992,302513

-jednostka K

19,414685

0,000000

- jednostka P

1 933,871559

1 461,483696

- jednostka S

965,285657

1 453,835719

2 616,657182

131 901,576407

-jednostka A

2 394,260397

130 259,548712

-jednostka K
- jednostka P

123,041181

0,000000

537,976796

872,077929
769,949766

c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

-jednostka S

-438,621192

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj!jCO od pocz!jtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

I 699 325,873073

292 530,860488
I 286 798,341477

- jednostka A

1 681 518,662494

1 272 132,099584

-jednostka K

142,455866

0,000000

- jednostka P
- jednostka S

9 575,680099

7103,831744

b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa

295 147,517670

8 089,074614

7 562,410149

I 404 178,3 55403

994 267,480989
985 /46,636911

- jednostka A

1 392 138,939424

-jednostka K

19,414685

0,000000

-Jednostka P

6112,651451

4 178,779892

-jednostka S

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

5 907,349843

4 942,064186

295 147,517670

292 530,860488

-jednostka A

289 379,723070

286 985,462673

- jednostka K

123,041181

-jednostka P

3 463,028648

0,000000
2 925,051852

- jednostka S

2 181,724771

2 620,345963

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

141,26

109,15

Ill. Zmiana warto§ci ak(Yw6w netto na jednostkf} uczestnictwa:
I. Wartos6 aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
- katcgoria K (wartos6, wg kt6rej nast<)pilo pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
- kategoria K
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- kategoria A, P i S
- kategoria K (zmiana liczona od 22.10.2013 r. wyrat.ona w stosunku rocznym)

lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
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157,38
140,71
140,92

141,26

-0,39%
-54,53%

29,42%

~

-

Ill. Zmiana wartosci aktyw6w netto najednoslk!f uczestnictwa:
4. Min imalna wartosc aktyw6w netto na j ednostkt; uczestnictwa
- kategoria A, P i S
wd niu
- kategoria K
w dn iu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa
- kategori a A, P i S
w dniu
- kategoria K
w dn iu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okres ie sprawozdawczym
- kategoria A, P i S
w dn iu
- kategori a K
w dniu

---

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

137,34
20 13- 12-27
137,54
20 13-1 2-27

108,79
20 12-0 1-09

159, 16
2013-0 5-28

14 1,26
20 12- 12 -3 1

159, 15
20 13-1 0-29
140,73
20 13-1 2-30
140,93
20 13-1 2-30

140,68
20 12- 12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial koszt6w .funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym:

4,26%

3,95%

I . Procentowy udzial wynagrodzeni a dla Towarzystwa

3,50%

3,50%

2. Procentowy udzial wynagrodzen ia dla podmiot6w prowadz<jcych dystrybucjt;
3.
4.
5.
6.

Procentowy
Procentowy
Procentowy
Procentowy

udzial op lat dl a depozytariusza
udzial opl at zwi<jzanych z prowadzeniem rej estru aktyw6w funduszu
udzial op lat za us lugi w zakresie rachunkowosci
udzial op lat za uslugi w zakres ie zarz<jdzani a aktywam i funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 20 14 r.

W sprawozdaniu finansowym wyst~puje r6:':nica pomi~dzy wartosciq aktyw6w nella wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec bie:':qcego okresu sprawo~dawc~ego. R6:':nica wynika ~ uj~cia 1v wycenie na koniec okresu sprmvozdawczego wszystkich operacji
dotyc=qcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a =godnie z zasadami wyceny nie zostaly uj~te w ostatniej wycen ie w okresie
sprawo~dawc=ym .

Zestawienie ::mianw aktywach nella nalety anali::owac lqc=nie =no/ami objasniajqcymi i informacjq dodatko1vq, kt6re stanowiq integralnq
sprawo=dania finansowego.
lNG Subfund usz Akcji Srodkowoeuropejskich
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujlj nast<;pujljce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09. 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 20 13 r., poz.330)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyj nych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.l 546 ze zm.)
Rozporz<jdzenie Ministra Finans6w z dnia 24. 12.2007 r. w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyj nych (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz.1859)
zwane dalej RozporzlJdzeniem.

I) UJA WNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRA WOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdani e ti nansowe j est sporz<jdzone w j<;zyku polsk im i w walucie polskiej.
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane SlJ w tys iqcach zlotych, z wyj<jtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa. Jezeli charakter
i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasn iajl)cych albo informacj i dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustal ono wynik z operacj i Sub funduszu, obejmujl)cy:
1) przychody z lokat netto- stanowil)ce r6Znic<; pomi<;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (stratc;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat<;) z wyceny lokat.
Na dzie11 bilansowy przyj <;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzeni e do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmi an w
aktywach netto, noty objasniajl)ce i informacj<; dodatkowl).
Sprawozdanie obej muje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMO WANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ks i<;g i rachunkowe dla lNG Parasola FlO z wydziel onymi Subfunduszami prowadzi si<; oddzielnie dla ka:l:dego Subfunduszu.
I.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuj e si<; w ksi<;gach rachunkowych w okres ie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuj e si<; w ks i<;gach rachunkowych wed lug ceny nabyc ia obejmuj qcej prowizjc; maklerskq.
3.
Sklad niki lokat nabyte nieodp latni e posiadajq cen<; nabycia r6wnq zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zam ian za inne skladniki maj q cenc; nabyc ia wynikajqcq z ceny nabycia tych skl adnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieni<;i:ne.
5.
Zmi an<; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powodujqCl) zm iany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuj e si<; w ewidencji analitycznej, w
k1.6rej dokonuje sil( zmi any li czby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub strat<; ze zbycia lokat wylicza sic; metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku sk ladnik6w wycenianych w wysokosc i
skorygowanej ceny nabyci a- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , najwyzszej biezqcej wartosc i ksic;gowej (nie stosuje si<; do
skladnik6w lokat b<;dqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
7.
Zysk lub strat<; ze zbyc ia walut wyli cza sil( zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dni a dokonane Sq transakcje zbycia i nabyc ia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuj e si<; nabycie skladnika.
9.
Naleznq dywi dend<; z akcji/prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuj e sil( w ksic;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl<;d niaj qcy wartosc i tego prawa.
I 0. Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymani a dywidendy od akcj i nienotowanych na rynku ak'lywnym ujmuj e sic; w
ksi<;gach rachunkowych w dniu nastc;pnym po dniu ustaleni a tych praw.
II . Niewykonane prawo poboru akcj i uznaje si<; za zbyte, wedl ug wartosci r6wnej zeru, w dniu nast<;pnym po wygasni<;ciu tego prawa.
12. Niezrealizowany zysklstrata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
13. Nabycie/zbycie skl adnik6w lokat przez Subfundusz ujmuj e si<; w ks ic;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
14. Skladniki lokat nabyte/zbyte, dl a kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglc;dni a sic; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustalen iu jego zobowi qza1\.
I 5 · Jezeli transakcja kupna/sprzedazy skladnika lokat w wyniku brak u potwierdzenia zostala uj<;ta w ksic;gach rachunkowych w nastl(pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj qcym z pierwotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w lokat wyceni anych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowan iu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sic; wszystkie parametry wyn ikajqce z umowy kupn a/sprzedazy, a przede
wszystkim date; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieni<;znych).
16. Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sic; w walucie, w kt6rej Sq wyra:l:one, a takZe w walucie polsk iej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzie1\ uj c;cia tych operacji w ksi<;gach Sub funduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu Sq wyra:l:one w walutach, dl a kt6rych
NBP nie ustala kursu- ich wartosc okres la si<; w relacj i do euro.
17. Srodki w wal ucie nabyte przez Sub fundusz w celu rozliczenia transakcji kupna pap ier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowiq
lokat Subfunduszu a ich ujc;cie w ksic;gach nast<;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
18. Zobowiqzania i nal eznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupn a lub sprzeda:l:y waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna lub
sprzedazy papier6w wartosciowych wycenia sic; od dnia zawarci a transakcji (forward walutowy) wedl ug sredni ego kursu NB P dla danej waluty.
19. Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosc iowych, wycenianych w wartosc i godziwej , nalicza si<; zgodni e z zasadam i
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nali cza sic; przy zastosowani u efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6zni c kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienic;znych, naleznosci oraz zobowiqza1\ w walutach obcych
20. Koszty Subfunduszu obejm uj q w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zac iqgn ic;tych przez Subfundusz rozli cza si<; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne saldo r6zn ic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienil(i:nych, naleznosci oraz zobow iqzaJ\ w walutach obcych
2 1. Odsetki nali czone oraz nalei.ne od srodk6w pieni<;znych na rachunkach bankowych oraz lokat termi nowych powic;kszajq wartosc aktyw6w Subfund uszu
w dniu wyceny.
22. W ka:l:dym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki . Platnosci z tytulu koszt6w operacyj nych zmniejszajq uprzed ni o utworzonq
rezerw<;. Limitowane koszty operacyjne sq ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymaln ego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego dni a
wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dni a wyceny skorygowanej o zm iany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z wlasnych
srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Sub fund uszu.
23. Towarzystwo z tytulu administracj i i zarzqdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:l:dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestni ctwa danej kategorii w danym dn iu.
lNG Subfund usz Akcji Srodkowoeuropejskich
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24.

Towarzystwo pobiera oplat<; dystrybucyjn<j, oplat<; za konwersj<; oraz oplat<; umorzeniowij (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowi'! zobowi<)zanie wobec TFI- nie S<) ujmowane w przychodach i kosztach.

25.

Koszty zwi'!Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane S'! w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jeze1i koszty obci<)Zaj'! Fundusz w
calosci- partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si<; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj<jcy dzien uj<;cia zobowi'!Zania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowy
zbycialnabycia skladnik6w lokat dotycz<)C'! wi<;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<)Zaj<j te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
Ksi<;gi rachunkowe prowadzone sq w taki spos6b, aby na kazdy dzien wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajqcych kazdij
kategoritt jednostek uczestnictwa (JU).

26.
27.

28.
29.

Dniem wprowadzenia do ksi'!g 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 jednostktt uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzg1<;dnia sitt zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj<)cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi'!Zania zwi¥ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane Sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
JU pod1egajq odkupieniu w ko1ejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwszc odkupywane sq JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowiazm1 i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzien sporz'!dzenia sprawozdania finm1sowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowiqzan Funduszu oraz zobowi¥an Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, usta1enia wartosci aktyw6w netto Funduszu oraz
ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostktt uczestnictwa, a takZe ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc 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 Subti.mduszy.

Aktywa Subfunduszu wycenia sit;, a zobowiijzania ustala sitt wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartosc godziw<) skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si<; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu po1skiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sij nastt(pujijce 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,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania maj'!ce siedzib<; za granici),
II) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartos6 godziwi) skladnik6w 1okat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jeze1i dzien wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej, stanowi'!cej
jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

6.

Jeze1i wo1umen obrot6w na danym skladniku lokat by! znaczijco niski, alba na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dost<;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodami okres1onymi w pkt. 5 (chyba, ze dostt;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziw'l skladnik6w 1okat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, "''Yznacza sit; wedlug ostatniego dost<;pnego kursu zaiUkni<;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - innej,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, usta1onego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sitt ponizsze melody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje si<; wartosc wyznaczon'! zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takicgo rynku decyduje wysokosc wo1umenu obrotu w
dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje si<; ceny z
rynku o wyzszej warto5ci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedost<;pne Si) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dost<;pne S'! informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sit;
sredni'! arytmetyczn'! z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglt;dnienie wylqcznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wy1iczenie sredniej ze wzg1t;du na brak ofert sprzedazy uwzglt;dnienie samych ofert kupna jest dopuszcza1ne. Jeze1i w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie S'! dostypne, to do wyceny stosuje sitt sredni'! arytmetycznq z naj1epszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi'!Cll.
3) jezeli niedostt;pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje si<; wartosc oszacowan'! przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) 1ub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), ajezeli oszacowania te nie Sq dost<;pne- stosuje si<; wartosc oszacowana przez wyspecjalizowan'!
niezalezn'! jednostk<; swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile moz1iwe jest rzetelne oszacowanie przez tt( jednostktt przeplyw6w pienittznych zwi'!Zanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostk<; tak'! uznaje sit; za niezaleznq, jeze1i nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedost<;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje si<; wycen<; w oparciu o publicznie ogloszon'! na aktywnym rynku cen<;
nier6zni'!cego sitt istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat bttd'!cych przedmiotem obrotu na wi~tcej nizjednym aktywnym rynku, wartosciq godziwqjest kurs ustalony na rynku gl6wnym,
ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje si<; na koniec kazdego kolejnego miesi'!ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumu1owany wo1umen obrotu na danym skladniku 1okat 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:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz<;cia notowan do konca okresu por6wnawczego lub,
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
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7.
8.

9.

b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; kurs z takf!liczbf! miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spetniajqcy lf!cznie nastt;puj<jce kryteria:
I) instrumenty bt;d')ce przcdmiotem obrotu na rynku Sf! jednorodne,
2) zazwyczaj w ka:i:dym momencie wystypujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane sq do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesit;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajf! aktywnosc rynku dla ka:i:dego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesif!C by! dostt;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt;pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzeda:i:y, to uznaje sit;, ze rynek dla danego
skladnika lokat jest aktywny.

Ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sf! nastt;pujqce 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,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj')ce siedzibt; za granic'),
12) depozyty,
13) waluty niebt;d')ce depozytami,
14) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit;, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastt;puj')cy
1) w przypadku dluZnych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienit;Znego byd')cych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgh;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaze sit; konieczne. Skutek wyceny oszacowancj 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 cit;zar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
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 wartosc calego instrumentu finansowego
bt;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniajf!c 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 finansowego bt;dzie stanowic 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 wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sit; wg melody okre5lonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniaj<jcej 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 ksi<;gach dancgo skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sit; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanf! cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienit;Znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
I. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi')Zaniu si<; drugiej strony do odkupu wycenia sit;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod<) skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka:i:e sit; konieczne.
2.
3.

4.
5.

Zobowi')Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi')Zaniu sit; Subfunduszu do odkupu, wycenia sit;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:i:y, metod<) korekty r6znicy pomit;dzy cen<) odkupu a cenq sprzeda:i:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia - wartosc godziwa
wynikaj')ca z ksi<)g rachunkowych stanowi, na dzie11 przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanf! cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstaw<; 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.
NaleZnosci z tytulu udzielonej poZyczki papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowif!Zania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala si<; wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wvznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;dqcych papierami dluznymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji ich wartosc ustala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc') powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostypne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomi<;dzy niezaleZnymi od siebie i nie powi')Zanymi ze sob<) stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod~; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metody por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metodt; zdyskontowanych przeplyw6w pienit;znych,
d) metody ksiygowe, a w szczeg6lnosci melody skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza siy przy uzyciu modelu, uwzglt;dniajf!cego w szczeg6lnosci wartosc
godziw') akcji, na kt6rc opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikajf!C'l z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji - ich wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6znif!cego sit; istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie moZna wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci godziwej
ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kw1t6w depozytowych- 1ch wartosc wyznacza Sly na podstaw1e pubhcznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny pap1eru wartoscwwego, w
ZWI')Zku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy,
~
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5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powit::kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;

2.

3.
4.

VI.
1.
2.
3.

6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego
inwcstowania maj~ce siedzibtr za granic'!- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon'! wartosc aktyw6w netto na jednostktr uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny
lub tytul uczestnictwa, z uwzglt;dnieniem zdarzen maj~cych wplyw na ich wartosc godziw~, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci aktyw6w netto na
jednostktr uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) 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;:i:nych;
8) w przypadku walut nie btrd~cych depozytami - ich wartosc wyznacza sit; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dziet'l Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do czynnik6w uwzglt::dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. I
pkt I), nalc:i:<):
1) dostt::pnosc wystarczaj~cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalo:i:enia dotycz<)ce dzialania sp6lki,
3) okres, jaki uplyn<)l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn~l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bt;d~ce niezale:i:nymi od
siebie i nie powi<)Zanymi ze sobq stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modcli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt 1)- 2) i pkt 7) pochodz~ z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane S<) w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d~ stosowane w spos6b ci<)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powy:i:sze bt;d'! prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym.
Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
Aktywa oraz zobowi<)Zania denominowane w walutach obcych wycenia sit:: lub ustala w walucie, w kt6rej S<) notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy
nie S'! notowane na aktywnym rynku- w walucic, w kt6rej S<) denominowane.
Aktywa oraz zobowi<)Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazujc sicy w walucie, w kt6rej wyceniane S'! aktywa i ustalane zobowi<)Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okre5la sit; w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

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 po:i:yczek
Pozostale

31.12.2012

403

NOTA3
ZOBOWI;\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

29

11
37

432

48

31.12.2013

31.12.2012

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<)Zaniu sit; 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:i:yczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:i:yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub port;czen
Z tytulu rezerw

677

114
185

120
338

Pozostale, w tym:

139

122

wynagrodzenie TFI

133
~~-~--·

1115

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

Bank I Waluta
lNG Bank Sl<jski S.A. I PLN
lNG Bank Slqski S.A. I HUF
ING Bank Slqski S.A. I TRY
lNG Bank Slqski S.A. I RON
lNG Bank Slqski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2013
w walucie
w PLN
1 395
1 395
13 006
182

Wartosc na 31.12.2012
w walucie
w PLN
2311
2311
:

45

4 8 0 _ : 7 8I

I

1

0,2

1
2 257

ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
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0,4

2
1
2
2 317

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIEN!t;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ\CYCH
ZOBOWL'\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
wwalucie
2 259
6
1 407
50
6
42

Waiuta
PLN
EUR
HUF
CZK
RON
TRY

srcctni w okresie sprawozctawczym poziom sroctkow
pieni<;znych:

Srednia wartosc
wPLN
2 259
40
20
8
6
70
2 403

IlL EKWIWALENTY SRODKOW PIENIE)ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCL'\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWL'\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obciq;J:onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi<;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzie1\ bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci~zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obciq;J:onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni<;znych wynikaj~cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst<;puje ryzyko przeplyw6w pieni<;znych wynikaj~ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo us tal ana jest dla dancgo instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzie1\ bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obciq;J:onych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBCL'\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWL'\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego s~: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi<;tosci kredytowej.
Jnwcstycje w lokaty bankowe zwi~ane s~ z ryzykiem kredytowym banku.
Pozostaj~ce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane s~ na lokatach overnight. Lokaty te zakladane s~ na okres jednego dnia
roboczego lub na okres obejmuj~cy dzieJ\ otwarcia lokaty oraz nast<;puj~ce po nim dni wolne od pracy. Na dzieJ\ bilansowy stanowily one 3,70% wartosci
aktyw6w.
3. POZIOM OBCI,'\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWL'\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko !cursu walutowcgo to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami !cursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Zagraniczne papiery wartosciowe, notowane na gieldach zagranicznych stanowily 56,63% wartosci aktyw6w. Na dzieJ\ bilansowy na rachunku bankowym
Subfunduszu znajdowalo si<; I3 006 tys. forint6w w<;gierskich, 1 tys. lei rumuJ\skich, 480 tys. lir tureckich oraz 0,2 tys. euro, kt6re stanowily l~cznie 2,02%
wartosci aktyw6w.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Nie dotyczy.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie

zaci~gal

kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut<;
Na rachunkach bankowych znajdowaly si<; srodki pieni<;zne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
13 006 HUF
480 TRY
0,20 EUR
1 RON

w przeliczeniu:
182
678
I
1

PLN
PLN
PLN
PLN

polsk~

(w tys.)

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
45 HUF
I
1 TRY
2
0,4 EUR
2
I
1 RON

PLN
PLN
PLN
PLN

Cz<;sc aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartosc tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartosc zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
31.12.2013
w walucie obcej:
995
10 237
I 931
88 421
23
13 199
146

EUR
TRY
RON
HUF
GBP
CZK
USD

w przeliczeniu:
4 128
14 457
1 788
1 235
117
I 997
441
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PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
197 EUR
805
10 688 TRY
18551
1 843
2 004 RON
910
65 075 HUF
- GBP
- CZK
- USD
-

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Na naleznosciach z tytu!u zbytych lokat znajduje siy:
31 12.2013
w walucie obcej:
79 EUR

w przeliczeniu:
327 PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
- EUR
- PLN

w przeliczeniu:
676 PLN

3l.l2.20 12
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
- PLN
- TRY

Na zobowiqzaniach z tytulu nabytych lokat znajduje siy:
31.12.2013
w walucie obcej:

479 TRY
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyra2:one Si! wylqcznie w zlotych polskich .

2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (HUF)
Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (RON)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (HUF)

32

Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (RON)

32

01.01.2012
31.12.2012

298
10

7

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys .zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje- zrealizowane r6Znice kursowe (BGN)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (CZK)

01.01.2012
31.12.2012

- 14
-65
-21

Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (RON)

-48
-32
-1 492
-221
-42

Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (TRY)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (CZK)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje - niezrealizowane r6znice kursowe (HUF)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (RON)
Akcje- niezreali zowane r6inice kursowe (TRY)

-1 072

Zrealizowane r6tnice kursowe rac:em
Niezrealizowane r6tnice kursowe razem

-21

-229
-10
-446
-5
-124
-512

-1 658

51

-I 271

-I 097

4. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
kurs CZK (korona czeska)- 0,1513
kurs EUR (euro)- 4,1472
kurs HUF (forint wygierski) za I 00 - I ,3969
kurs TRY (lira turecka)- 1,4122
kurs RON (lej rumUI\ski)- 0,9262
kurs GBP (funt szterling) - 4,9828

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALLZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje

5 629

Razem

5 629

- 1 792
-1 792

Grupy lokat

2. WZROST (SPADEK) NIEZREALLZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje

-6 088

9 840

-6 087

9 840

prawa do akcji

Razem

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCLA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW N!EPUB LJCZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statu! Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTY SUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj11tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklersk ich, oplat transakcyjnych zwi11zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obcii!Ze!\ nalozonych
przez wlasciwe organy pa!\stwowe w zwiqzku z dzialalnosciq Subfunduszu, kt6re pokrywane sq bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podl egaj11 limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy

JNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
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3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRE;BNIENIE CZE;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<jdzania Subfunduszem pobiera na koniec kilZdego miesi<)ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<)cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia (w %)
kategoria A
3,50
kategoria P
3,50
3,50
kate go ria S
3,50
kate go ria I
3,50
kate go ria K

wynagrodzenie
faktycznie pobrane (w %)
3,50
3,50
3,50
2,70

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl.)
- kategorie A, P, S
- kategoria K

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

41 529

41 323

17 532

41 351

140,71
140,92

141,26

109,15

140,24

Warszawa, 7kwietnia2014r.

Dyrektor Depit mentu Ksit;gowosci Funduszy

zabela Kalmowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

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

2)

Informacje o znacz:tcych zdarzeniach jakie nast:tpily po dniu bilansowym, a nieuwzgll(dnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie

4)

w por6wnywalnych danych

wyst~pily.

Dokonane korekty

bl~td6w

podstawowych.

Nie zaszly.

5)

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

6)

Informacja dotycz:tca przebiegu pol:tczen.
przej~cie lNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskicgo Srcdnich i Malych Sp61ek

W dniu 13.01.2012 r. na podstawie zezwolenia KNF z dnia 28.11.2011 r. (DFLIVV4032/74/6111/U/9 -10/KM) nast~pilo pol~czenie ING Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Srednich i Malych Sp61ek (subfundusz przejmowany) z lNG Subfunduszem Akcji Srodkowoeuropejskich (subfundusz przejmuj~cy).
ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich wst~pil w prawa i obowi¥ki Subfunduszu przejmowanego oraz skuteczny stal si~ wpis uczestnik6w
Subfunduszu przejmowanego do subrejestru uczestnik6w Subfunduszu przejmuj~cego.
Towarzystwo przydzielilo ka.Zdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmuj~cego w liczbie wynikaj~cej z
podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w netto subfunduszu
przejmowanego przypadaj~cego na jednostk~ uczestnictwa w dniu 12.01.2012 r. przez wartosc aktyw6w netto subfunduszu przejmuj<jcego przypadaj<jcego na
jednostky uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 12.01.2012 r.
wartosc aktyw6w
netto na JU

kategoria JU
lNG Akcji Srodkowoeuropejskich (dawniej ING
Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych)

lNG Srodkowoeuropejski Srednich i Malych Sp6lek

wartosc JU
w tys. zl

s

II 0,81700
110,81700
II 0,8 1700

14 077
106
108

A, P, S

48,02217

14 291

A
p

liczba
przydzielonych JU
127 027,401514
961 ,999 155
971 , 145378

W zwi¥ku z opisanym zdarzeniem, nie dokonano korek.'t sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji subfunduszu przejmowanego - do dnia pol<jczenia- zawarty jest w pozycji kapital wplacony. Po dokonaniu
wplacony, ujytajest kwota 14.291 tys . zl, stanowi~ca wartosc jednostek uczestnictwa przydzielonych w zwi¥kU z pol~czeniem.

7)

pol~czenia,

w pozycji kapital

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu tinansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplyn:tc na ocenl( sytuacji maj:ttkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Wskazanic mctody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit~ ekspozycjy zgodnie z rozporz<jdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan~ metod~ calkowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaanga.Zowania.
Stosownie do wylicze11 dokonanych na podstawie ww. rozporz~dzenia ni eprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dZwigni finansowej i prawdopodobie11stwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, Slj nastypuj:jce:

Nazwa Subfunduszu

Metoda

lNG Subfundusz
Srodkowoeuropejski
Sektor6w Wzrostowych

Metoda zaangazowania

Nieprzekraczalna wartosc
calkowitej ekspozycji

Oczekiwana wartosc wskaznika dzwigni
finansowej oraz prawopodobienstwo jego
przekroczenia

Portfel referencyjny

I 00% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

-

-

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep1tamentu Ksiygow sci unduszy
~

i

zabela Kalinowska
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lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
(do dnia 16.09.2013 r. Subfundusz dzialal pod nazw!j lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych)

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowo sci (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Zarz'!d ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Akcji Srodkowoeuropejskich, na kt6re sklada siy:
I ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dz ien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 39.955 tys. zlotych;
3) bilans sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 41.529 tys . zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'!CY strat<r z operacji w kwoci e 328 tys. zlotych ;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'!ce zw iykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwot<r 206 tys. zlotych;
6) noty objasniaj'!ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wicepre=es Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Czlonek Zarzqdu

t~~~c
Robert Bohynik
C=lonek Zarzqdu

j~
Dyrektor Departamentu

Ksi~gowosci

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Funduszy

~
I

lNG .AaJ
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj~c

stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2)

rozporz~dzenia

Ministra Finans6w

z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank ~~a~ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu Akcji
Srodkowoeuropejskich (zwanego dalej Subfunduszem) ' (kt6ry do dn. 16 wrzesnia 2013r
dzialal pod nazw~ ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektor6w Wzrostowych) ,
oswiadcza, ze dane

dotycz~ce

stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych

na rachunkach pienittznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych
aktyw6w przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za
okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

sporz~dzonego

7 kwietnia 2014 r.,

s~

zgodne ze stanem faktycznym.
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ING JiaJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,

Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwiniE:tych. NajwiE:kszy rynek na swiecie (USA} zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwiE:kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwiniE:tych okazala siE: Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwiE:kszych sp6lek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily siE: nie tylko sp6lki niemieckie, ale takie francuskie, wloskie oraz
holenderskie . Dowodzi to, :i.e inwestorzy coraz mniej obawiajq siE: o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
siE: sytuacja na rynkach wschodzqcych . Najmocniej z du:i.ych rynk6w rozwijajqcych siE: ucierpial indeks brazylijski (-16%} oraz
turecki (-14%}, natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%} i Chiny (+3%}. Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%},
a bardzo dobrze Grecja (+29%} i Rumunia (+26%}.
Na tym tie polskie akcje nale:i.aly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rzE:du 8% plasowal siE: pomiE:dzy rynkami rozwiniE:tymi
(srednio +25%} i rynkami rozwijajqcymi siE: (srednio -5%}. Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwagE: zyski sp6lek, zbli:i.one SC) do
kraj6w rozwiniE:tych, a jesli wziqc pod uwagE: majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, :i.e inwestorzy spodziewajq siE:
wzrost6w wynik6w polskich przedsiE:biorstw w najbli:i.szym okresie. Ubiegly rok by! podobny do roku 2009, jesli chodzi o klasE: sp6lek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6lki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach}, a najgorzej wypadly du:i.e sp6lki (WIG20 -7%} . Z kolei najbardziej zyskowne okazalo siE: inwestowanie w sektory
budowlany (+34%} i media (+31%). Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%} oraz :i.ywnosciowy (-11%}.
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na du:i.e zaanga:i.owanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwiE:kszajqcym skalf:i niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zm ian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmianE: polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich .
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wif:ikSzq dywersyfikacjf:i lokat i daje szersze mo:i.liwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mo:i.liwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, j ak r6wnie:i. znaczqco obni:i.ylismy oplatf:i za zarzqdzanie funduszami dostf:ipnymi w ramach tego
produktu . Zmiany te zostaly docenione przez zewnf:itrznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE bE:dC)cych w ofercie 15 TFI. R6wnie:i. w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przejE:tY przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mo:i.liwo5ci, a subfundusz lNG (L} Papier6w Dlu:i.nych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przejE:ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofertE: produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Panstwa oczekiwania .
Bardzo cieszymy siE: z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013 . Chcemy za to serdecznie podziE:kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas

r6wnie:i. zauwa:i.alny wzrost zainteresowania naszymi produktami

emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje sif:i, :i.e w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszczf:idzanie staje siE: koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze krf:igi Polak6w.
Zyczymy Panstwu, a by caly rok 2014 by! udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stronf:i 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

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39 %
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,1 4%
0,78%
-0 ,39%
-3,68%
-3 ,95%
-5,69 %

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir\skiej (L)

47 ,01%
23,01 %
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00 %
-4,05%
-5,29%
-10 ,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

2,69 %
3,1 6%
3,09%
3,58%
3,48 %
3,74%

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarz<jdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

tf/~1:-~~
Dariusz Korona

Gerard us Dashorst

Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ SRODKOWOEUROPEJSKI SEKTORA
FINANSOWEGO
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINI4, NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalij,czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Sektora Finansowego (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING
Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibij, w Warszawie, ul. Topiel 12,
obejmujij,cego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat
oraz bilans sporziJ:dzone na dzien 31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie
zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniajij,ce i informacjy dodatkowij,
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2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzqdzenie zgodnie
z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Fundilszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarziJ:dzajiJ:cego Funduszem i reprezentujqcego Fundusz. Ponadto Zarzij,d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa sq zobowiqzani do zapewnienia, aby zalqczone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzqdu Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6Zniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajqcymi
zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majqtkowq i finansowq, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksi~tgi rachunkowe stanowiqce podstawtt jego sporzqdzenia SiJ: prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
" rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq Radtt Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki · spos6b, aby uzyskac racjonalniJ: pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodiJ:
wyrywkowq - dokumentacji, z kt6rej wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocentt poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych
szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalqczonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

dostarczylo nam wystarczajl')-cych 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 dzieii
31 grudnia 2013 roku;
• sporz:tdzone zostalo zgodnie z wymaga]'!cym1 zastosowania zasadami (polityk:t)
rachunkowosci, wynikaj:tcymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi:tg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj:tcymi na form(( i trdc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj:tcymi przygotowywanie sprawozdaii finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporz::tdzone za qkres spraYvozda\VCZ)l, zgodriie ·z obo..v·viqzujq_cyn1i pr:zepis&G1i,
zostaly dol:tczone do pol:tczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz:tdzonego za rok
zakoiiczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w 1m1enm
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczon:t odpowiedzialnosci:t sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

(tB!=~
Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Ernst & Young Audyt Polska
spotka z ogr<miczonil odpowiedzialnosciq
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ SRODKOWOEUROPEJSKI SEKTORA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROW ADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU SRODKOWOEUROPEJSKIEGO SEKTORA
FINANSOWEGO
lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny Fnndusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz maze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO
Typ funduszu:

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
ING Parasol FlO posiada osobowos6 prawn<j. ING Subfundusz Srodkowocuropcjski Sektora Finansowego utworzony w
ramach Funduszu nie posiada osobowosci prawnej.
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI/W/4033-9/6-1-2095/2006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")

W dniu I marca 2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal przeksztalcony
w fundusz inwestycyjny otwarty dzialaj<jcy pod nazw<j ING Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty (ING Parasol FlO).
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:
13 czerwca 2006 r. pod numerem RFi 23 8
Do dnia 14 kwietnia 2010 r. Subfundusz funkcjonowal pod nazw<jiNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu
(nazwalskr6t nazwy):

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IO.
II.
I2.
I3.

INC Subfundus:: Got6wkowy liNG Got6wkowy liNG (PL) Got6wkowy
INC Subfundusz Obligacji liNG Obligacji liNG (PL) Obligacji
INC Subfundusz Ochrony Kapitalu 90 I ING Ochrony Kapitalu 90 I ING (PL) Ochrony Kapitalu 90
ING Subfimdusz Stabilnego Wzrostu I ING Stabilnego W::rostu I ING (PL) Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundus:: Zr6wnowa::ony I ING Zr6wnowa::ony I ING (PL) Zr6wnowa::ony
ING Subjundus:: Akcji I ING Akcji liNG (PL) Akcji
ING Subfimdusz Srednich i Malych Sp6lek I lNG Srednich i Malych Sp6lek I ING (PL) Srednich i Malych Sp6lek
ING Subfundusz Akcji SrodkorJ!oeuropejskich I ING Akcji Srodkowoeuropejskich liNG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I lNG Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
lNG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
ING Subfimdus:: Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I ING Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
ING Subfundus:: Selektywny I lNG Se/ektywny I ING (PL) Selektywny
ING Subfundus:: Chiny i Indie USD I ING Chiny i In die USD I ING (P L) Chiny i Indie USD I lNG Chiny i Jndie
ING Subfimdusz Rosja EUR I ING Rosja EUR I ING (PL) Rosja EUR I ING Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj<j indywidualn<j polityky inwestycyjn<j

dzi~tki

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

Cclem inwcstycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgni~tcia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie w akcje, gl6wnie sp61ek z sektora tlnansowego notowanych na GPW w Warszawie oraz na
rynkach regulowanych w krajach Europy Srodkowej. Fundusz przyjmuje, ze sp61ka nalezy do sektora finansowego, jezeli jej gl6wna dzialalnos6 koncentruje siy na
dzialalnosci bankowej, ubezpieczeniowej, maklerskiej, posrednictwa finansowego, bqdz zarzqdzania aktywami, w tym zarz<jdzania funduszami inwestycyjnymi,
funduszami zagranicznymi i instytucjami wsp6lnego inwestowania.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast((pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- od 30% do 100% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, pon;czone lub gwarantowane przez Skarb
Pai1stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) -do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~tznego, nie b<;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, por<;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pai1stwa lub NBP -do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne - do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<jcych siedzib~t w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w
9. dla lokat, o kt6rych mow a w pkt 2 i 6 lqcznie - do 100% wartosci aktyw6w.
I 0. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzujc l<jcznie limit wskazany w pkt I.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje l<jcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mog<j bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz d<j.Zy do osiqgniycia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 35% CECE Banking Sector Index (CECEBNK) +
35% ISE Banks (XBANK) + 20% WIG Banki + 5% PZU(price index)+ 5% ISE Insurance (XSGRT).
Do dnia 31.07.2013 r. benchmark Subfunduszu by! nastypujqcy: 30% CECE Banking Sector Index (CECEBNK) + 25% ISE Banks (XBANK) + 15%
FTSE/ATHEX Banks Index (ASEDTR) + 20% WIG Banki + 5% PZU (price index)+ 5% WIBID 0/N.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.
15.250.000 PLN

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

Towarzystwo jest sp6lkq akcyjnq prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy doING Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
ING IM (Polska) S.A. jest sp61kq alccyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umow<;: o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp61ek oglosily zamiar polqczenia w drodze przej<;:cia przez sp61k<;: ING TFI S.A. sp61ki ING IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym w
art.492 § I pkt I Kodeksu sp6!ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie ca!ego majqtku sp6lki ING IM (Polska) S.A. na sp6lk<;: ING TFI S.A. Polqczenie
nastqpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zak!adowego sp6!ki przejmujqcej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp6!ka przejmujqca wyda akcjonariuszowi
sp6!ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan polqczenia sporzqdzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zalqcznikami wskazanymi w art. 499 § 2
K.s.h zostal udost<;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzqdy obu Sp61ek dzialajqc na podstawie Art. 505. § I ust. 3 I K.s.h udost<;pni!y opini<; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci planu
polqczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie tinansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. -31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzia!alnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w dajqcej si~t przewidzie6
przyszlosci, tzn. w ciqgu co najmniej 12 miesi<;cy od 31.12.2013 r. Nie istniejq okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Pol sica sp6!ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6!ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujljcych
Charakterystykajcdnostek 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 z! w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kat.dego nast<;pnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 z! w
przypadku kat.dego nast<;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokos6 wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzszqjednak niz 3.000 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatl( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywc<;
- oplaty za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wyZszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wy!qcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wp!at tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kat.dego nastl(pnego nabycia, z zastrzeZeniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzszq jednak niz
450 zl oraz !50 zl w przypadku kat.dego kolejnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamianqjcdnostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat<;: dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wp!at w ramach dan ego programu inwestycyjnego, pobieranq
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplatl( za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wi~tcej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna lqczna wp!ata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 z!.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatl( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyZszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat<; za konwersjt; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 3% 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 z!. Op!ata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenic TFJ- nie wit;ccj niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
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Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznic w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wplat tytulcm nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogq przewidywa6 wyzszq minimalnq wysokose wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka:tdego nastypnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i innych
funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Op!ata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wiycej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Sldadniki lokat

wartosc wg
ccny na by cia

Akcje

31.12.2012

wartosc na % udzial w
aktywach
dzien bilansowy

wartosc wg
ccny na by cia

wartosc na % udzial w
aktywach
dzien bilansowy

52 299

75 590

95,13

70 113

109 991

96,18

52 299

75 590

95,13

70113

109 991

96,18

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dlu zne papiery wat1osciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ogran iczonq
odpowiedzialnosciq
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa em itowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedziby za
granicq
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne

RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 20 14 r.

Dyrektor Dei~szy

llzabela Kalinowska

Zestawienie /okat nale:':y anakowac lqc::nie::: notami objasniajqcymi i informacjq doda tkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdania f inanso wego
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2) Tabele uzupelniaj::}ce (w tys.zlotych)
AKCJE
Lp.

Nazwa
-----AKBNK- IRAAKBNK91N6
AKGRI- IRAAKGRI9105
ANSGR- IRAANSGR9101
ASY AB- IREA YKB00014
BHW- PLBH00000012
BOS- PLBOS0000019
BRD - ROBRDBACNOR2
BSK- PLBSK0000017
BZW - PLBZ00000044
EBS - AI00006520 11
FINBN- IRAFINBN91N3
GARAN- IRAGARAN91Nl
GNB- PLGEIBK00012
GPW- PLGPW0000017
HALKB- IREIHAL00019
ISCIR - IRAISCIR91 N2
ISFIN- IRAISGEN91P9
KOMB- CZ0008019106
KRU- PLKRKOOOOOIO
MAG - PLMGLANOOO 18
MBK- PLBREOOOOOI2
MIL- PLBIG0000016
OPF- PLOPNFNOOOIO
OIP- HU0000061726
PEO- PLPEKA000016
PKO- PLPK00000016
PZU- PLPZUOOOOOII
SKBNK- IRASKBNK91N8
IL V- ROIL VAACNORI
ISKB- IRAISKBW91NO
VAKBN- IREVKFB00019
VIG - AI0000908504
YKBNK- IRA YKBNK91N6
---~·

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nazwarynku

--

..

--

---~-

------.

Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Al'1ywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek
Aktywny rynek

Rodzaj rynku · - - - - - - - - - ·
---390 979,987
GPW Stambul
- rynek regulowany
97 403
GPW Stambul
- rynek regulowany
473 488,99
GPW Stambul
- rynek regulowany
283 908
GPW Stambul
- rynek regulowany
3 910
GPW Warszawa
- rynek regulowany
11 398
GPW Warszawa
- rynek regulowany
166 400
GPW Bukareszt
- rynek regulowany
8 299
GPW
Warszawa
- rynek regulowany
4 597
GPW Warszawa
- rynek regulowany
35 127
GPW Wieden
- rynek regulowany
8 592,182
GPW Stambul
- rynek regulowany
375 777
GPW Stambul
- rynek regulowany
445 898
GPW Warszawa
- rynek regulowany
48 226
GPW Warszawa
- rynek regulowany
340 985
GPW Stambul
- rynek regulowany
500 623,52
GPW Stambul
- rynek regulowany
565 627,226
GPW Stambul
- rynek regulowany
5 114
NASDAQ Global Select Market
- rynek regulowany
5 383
GPW Warszawa
- rynek regulowany
20 027
GPW Warszawa
- rynek regulowany
3 604
GPW Warszawa
- rynek regulowany
61 395
GPW Warszawa
- rynek regulowany
53 008
GPW Warszawa
- rynek regulowany
64 480
GPW Budapeszt
- rynek regulowany
41
963
Warszawa
GPW
- rynek regulowany
187 449
GPW Warszawa
- rynek regulowany
8 046
GPW Warszawa
- rynek regulowany
162 191,992
GPW Stambul
- rynek regulowany
2 692 400
GPW Bukareszt
- rynek regulowany
1 033 908,374
GPWStambul
- rynek regulowany
599 631
GPWStambul
- rynek regulowany
2 682
GPWWieden
- rynek regulowany
537 938
GPW Stambul
- rynek regulowany
Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.

Sobf\<cdo"

Smdkow~ompcj,~

Kraj siedziby
emitento

-=---- __

-~-

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)

~G

Liczba

s,kWm p;mmowcgc
5

Iurcja
Iurcja
Iurcja
Iurcja
Polska
Polska
Rumunia
Polska
Polska
Austria
Iurcja
Iurcja
Polska
Polska
Iurcja
Iurcja
Iurcja
Republika Czeska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Wo;gry
Polska
Polska
Polska
Iurcja
Rumunia
Iurcja
Iurcja
Austria
Iurcja

Wartos6 wg
ceny nab~_
3 425
426
759
908
243
402
I 143
545
I 128
I 320
100
2 Ill
885
I 831
6 967
902
1 016
2 217
394
824
555
216
645
2 536
2 290
4 843
2 650
43
2 583
1 847
3 388
300
2 857
52 299

Wartos6 na

Udzial w

31.12.20 1_3_ .. aktywach o/o_
3 700
4,66
0,46
367
1,12
889
0,73
581
0,52
411
0,67
536
1,75
1 387
1,18
941
2,24
1 782
4,64
3 690
0,04
32
4,65
3 693
1,50
1 191
2,52
2 001
7,36
5 851
4,14
3 288
0,96
767
4,23
3 358
0,56
445
1,99
1 582
2,27
1 802
0,56
442
1,13
901
4,65
3 693
9,48
7 532
9,30
7 389
4,54
3 612
0,60
476
5,18
4 115
3,36
2 672
4,07
3 235
0,51
403
3,56
2 826
95,13
75 590

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

1.

Nazwa
--HAC! OMER SABANCI HOLDING

2.
3.
4.

TURKIYE IS BANKS!
SOCIETE GENERALE
GETIN HOLDING SA

-----

Wartosc na dzien bilansowy
-- - 067
7 616
4 745
2 092

-

-~--

--'---~~

Udzial w aktywach%
5,12
----~--

9,58
5,98
2,63

SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOW ANE PRZEZ MIE;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINAN SO WE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANST\V NALEZACYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

6

2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostktt uczestnictwa)

I.

31.12. 2013

31.12.2012

79 463

114 364

I. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty

2 720

2 948

2. Naleznosci

1 153

I 425

75 590

109 991

0

0

0

0

Aktywa

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sit; drugiej strony do odkupu

0

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

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

dlu:::ne papiery wartosciowe

II.

0

0

6. N ieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

1371
78 092

3 274
111 090

Zobowiqzania

III.

Aktywa netto (I-II)

IV.

Kapital funduszu

315 050

342 950

I. Kapital wplacony

2 155 804

2081167

-1840754

- I 738 217

-260 249

-271 738

-23 405

-22 771

-236 844

-248 967

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

V.

Dochody zatrzymane

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

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

23 291

39 878

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

78 092

111 090

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

I 327 155,630683

1 780 676,2!9348

Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P

l 323 965,2!5293

I 777 874,167755

2 649,764327

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria S

540,651063

1 661,289512
l 140,76208 1

58,84
58,84
58,84

62,39
62,39
62,39

Wartosc aktyw6w netto

najednostk~

uczestnictwa (w zl) kategoria A

Wartosc aktyw6w netto

najednostk~

uczestnictwa (w zl) kategoria P

Wartosc aktyw6w netto na j ednostky uczestnictwa (w zl) kategoria S

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dej~1szy

llzabela Kalinowska

Bilans na/e:::y anali:::owac lqc:::nie::: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stano1viq integralnq
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sprawo:::daniafinansowego.

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

I.

uczestnictwa)

Przychody z lokat

I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi!jZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

Pozostale

II.

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

3 624

2 303

3 441

2 127

107

176

76

Koszty funduszu

I.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dyslrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi!jZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty zwi!jZane z posiadaniem nieruchomosci

4 258

3 457

3 681

3 254

12.

Ujemne sal do r6znic kursowych

386

52

13.

Pozostale

191

!51

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

0
4 258
-634
-4 464

0
3 457
-1154
32 733

I.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
:: tytulu r6:':nic kursowych

12 123
-1 102

8 090
902

2.

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

-16 587
-2 684

24 643
-1 819

Wynik z operacji

-5 098

31 579

-3,84
-3,84
-3,84

17,73
17,73
17,73

III.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV.
V.
VI.

Koszty funduszu netto (II-III)

VII.

jcdnostk~

Przychody z lokat netlo (I-IV)

Wynik z opcracji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl)
A

p

s
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Del

Izabela Kalinowska

Rachunek wyniku:: operacji nale:':y analizowac lqc::nie:: notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
sprawozdaniafinansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

I. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto

01.01.2012
31.12.2012

I. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

111 090

77 424

2. Wyni]{ z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w fuuduszu (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 (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powi<;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

-5 098
-634
12 123
-16 587
-5 098
0
0
0
0
-27 900
74 637
I 02 537

31 579
-1 154
8 090
24 643
31 579
0
0
0
0
2 087
67 549
65 462

6. Ll!czna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

-32 998
78 092
105 165

33 666
111 090
93 060

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-453 520,588665
I 157 090,249904

23 155,725419
I 267 224,961783

I 152 693,978916
4 I 21,830303
274,440685

I 264 886,883205
I 898,511256
439,567322

I 610 610,838569

I 244 069,236364

I 606 602,931378
3 I 33,355488
874,551703

I 241 332,918220
2 I 98,826704
537,491440

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostka A
-jednostka P
-jednostka S

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
-jednostka A
-jednostka P
-jednostka S

-453 520,588665

23 155,725419

-jednostka A

-453 908,952462

23 553,964985

-jednostka P

988,474815

-300,315448

- jednostka S

-600,111018

-97,924118

I 327 155,630683
26 353 189,211534

1 780 676,219348
25 196 098,961630

- jednostka A

26 336 875,272264

25 184 181,293348

-jednostka P

I 3 369,150249
2 944,78902 I

9 2./7,319946

25 026 033,580851

23 415 422,742282

-jednostka A

25 012 910,056971

23 406 307, I 25593

-jednostka P

10 719,385922

-jednostka S

2 404,137958

7 586,030434
I 529,586255

I 327 155,630683

I 780 676,219348

I 323 965,215293
2 649,76./327
540,651063

I 777 874,167755

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

62,39

44,05

58,84

62,39

-5,69%

41,63%

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

2. Liczba jednostek nczestnictwa narastajl!CO od poczl!tku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jcdnostek uczestnictwa

- jednostka S

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
-jednostka A
-jednostka P
-;ednostka S

III. Zmiana wartosci ak(Yw6w netto na jednostkl} uczestnictwa:
I. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
2. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa- kategoria A, PiS
wdniu

2 670,348336

I 661,289512
I I 40,76208 I

57,56

43,30

2013-12-27

2012-01-09

69,04

62,39

w dniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- kategoria A, P i S

2013-05-16

2012-12-31

58,98

62,28

w dniu

2013-12-30

2012-12-28

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa- kategoria A, PiS

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
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01.01.2013
31.12.2013

OJ. 01.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial kosztowfunduszu w sredniej warto§ci aktywow netto, w tym:

4,05%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,50%

3,71%
3,50%

2. Procentowy udzial wynagrodzenia d1a podmiot6w prowadzqcych
3.
4.
5.
6.

Procentowy
Procentowy
Procentowy
Procentowy

udzial
udzial
udzial
udzial

dystrybucj~

oplat dla depozytariusza
oplat zwi<jZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
oplat za uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De)a

lzabela Kahnowska

W sprawo:::daniu finansowym wysl?puje r6inica pomi?dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawo:::dawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec bie:f.qcego okresu sprawo:::dawczego. Roznica wynika z u)?cia 1v wycenie na koniec okresu sprawo:::daweego wszystkich operacji
dotyc:::qcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a :::godnie ::: :::asadami wyceny nie :::ostaly u)?te w ostatniej wycenie w okresie
sprawo:::dawczym.

Zestawienie :::mian w aktywach netta nale:':y analizowac lqc:::nie::: notami objasniajqcymi i iJiformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c:::?.fc
sprawo:::dania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj') naste;puj'!ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.l546 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.l859) zwane dalej Rozporz<)dzeniem.

I) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanic finansowe jest sporz<)dzone w je;zyku pol skim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S<) w tysi')cach zlotych, z wyj')tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostke; uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj')cych albo informacji dodatkowej.
Na dzie1\ bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj')cy:
l) przychody z lokat netto- stanowi')ce r6znice; pomie;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strat<;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat<;) z wyceny lokat.
Na dzieJ\ bilansowy przyje;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zcstawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniaj')ce i informacje; dodatkow<).
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W

KSI~GACH

RACI-IUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU

Ksie;gi rachunkowe dla ING Parasol a FlO z wydzielonymi Subfunduszami prowadzi sie; oddzielnie dla kaz:dego Subfunduszu.
l.
Operacje dotycz<)ce Subfunduszu ujmuje sie; w ksi<;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz').
2.
Nabyte skladniki lokat ujmujc sie; w ksie;gach rachunkowych wedlug ccny nabycia obejmuj')cej prowizje; maklersk').
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj<) cen<; nabycia r6wn') zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj') cen<; nabycia wynikajlJC'! z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan') o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieni<;zne.
5.
Zmiane; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powoduj<)C'! zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si<; w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje si<; zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6.

7.
8.
9.
I 0.
II.
12.
13.
14.

Zysk lub strate; ze zbycia lokat wylicza sie; metod') HIFO (najdrozsze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej bicz<jcej wartosci ksi<;gowej (nie stosuje si<; do
skladnik6w lokat bt;d<)cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz<)dzenia).
Zysk lub strate; zc zbycia walut wylicza sie; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si<; nabycie skladnika.
Nalezn<) dywidende; z akcji/prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje sie; w ksie;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy leurs nieuwzgl<;dniaj'!CY wartosci tego prawa.
Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje sie; w
ksi<;gach rachunkowych w dniu naste;pnym po dniu ustalenia tych praw.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje sie; za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu nast<;pnym po wygasnie;ciu tego prawa.
Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sie; w ksie;gach rachunkowych w dacic zawarcia umowy.
Skladniki lokat nabyte/zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl<;dnia sie; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi')zaJ\.

15.

Jezeli transakcja kupna/sprzeda2:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala uje;ta w ksit;gach rachunkowych w nastt;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcj i wynikaj')cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si<; wszystkie parametry wynikaj')ce z umowy kupna/sprzeda2:y, a
przede wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienie;znych).

16.

Operacje dotycz<)ce Subfunduszu ujmuje si<; w walucie, w kt6rej sq wyraz:one, a takzc w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzieJ\ uje;cia tych operacji w ksie;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu sq wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla sie; w relacji do euro.
Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi'!
lokat Subfunduszu a ich uj<;cie w ksit;gach naste;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowi<)Zania i naleznosci Subfunduszu wynikaj')ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedaz:y waluty w zwi<)Zku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedazy papier6w wartosciowych wycenia si<; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego !cursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmuj<) w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papicr6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sie; zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sie; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6Znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienie;znych, naleznosci oraz zobowi<)ZaJ\ w walutach obcych
Koszty Subfunduszu obejmu.i'! w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgni<;tych przez Subfundusz rozlicza sie; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy proccntowej)
b) Ujemne sal do r6znic kursowych powstale w zwi'!zku z wycen') srodk6w pienie;znych, naleznosci oraz zobowi<)ZaJ\ w walutach obcych
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienie;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powit;kszaj') wartosc aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24

W kaz:dym dniu wyceny tworzy si<; rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj') uprzednio utworzonq
rezerwt;. Limitowane koszty operacyjne S<) ujmowanc w wysokosci nie przekraczaj')cej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kaz:dego
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 zarz<)dzania Subfunduszem pobiera na koniec kaz:dego miesi1)ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towmzystwo pob1era oplaty dystrybucyjnq, oplaty za konwersJe; oraz opiate; umorzemowq (wysokosc oplaty zgodme ze statutem Funduszu) Oplaty te
stanoWJ<) z~boWJ<)Zame wobec TFI- me S'! ujmowane w przychodach 1 kosztach
~

1
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25.

26.
27.

28.
29.

Koszty zwiqzane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci')Zajq Fundusz w
calosci - partycypacj~ dane go Subfunduszu w tych kosztach oblicza siy na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzici\ \vyceny poprzedzajqcy dziei\ uj~cia zobowiqzania w ksi~gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow~
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wi<;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci')Zajq te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
Ksiygi rachunkowe prowadzone sq w taki spos6b, aby na kaZdy dziei\ wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajqcych kaZdq
kategori~ jednostek uczestnictwa (JU).
Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego tub wyplaconego jest dziei\ uj<;cia zbycia tub 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 si.y zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowiqzania zwiqzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyraZane S<j w kwocie wymagaj<jcej zap!aty.
JU podlegaj<j odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane sq JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
l. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowiazail i wyniku z operacji
Dniem wyccny jest dziei\, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dziei\ sporzqdzenia sprawozdania finansowcgo Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi<jzm\ Funduszu oraz zobowiqzai\ Funduszu zwiqzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk~t uczestnictwa, a takZe ustalenia ceny zbycia i
odkupieniajednostek 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 Subfunduszu wycenia si<;, a zobowiqzania ustala si<; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.

Wartosc godziwq skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si<; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nast<;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,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne tub instytucje wsp6lnego inwestowania m[\jqce siedzib<; za granic<j,
II) instrumenty rynku pieni<;znego.
2. Wartosc godziwq sk!adnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziei\ wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dost<;pnego kursu zamkni~tcia 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 sk!adniku lokat by! znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dost<;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okrcslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dost<;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcj i na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dost~pnego kursu zamkni~tcia ustaloncgo 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 si<; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje si~t wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wolumenu obrotu w
dniu wyccny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje si<; cen<;
z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzieJ\.
2) jezeli niedostypne S<j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostypne S'! infonnacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje si<;
sredni<j arytmetycznq z n[\jlepszych ofert kupna i sprzedaZy, z tym, ze uwzglydnienie wyl<jcznie oferty sprzedaZy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzgl<;du na brak ofert sprzedaZy uwzgl.ydnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie sq dostypne, to do wyceny stosuje si<; sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedaZy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym sk!adnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedost~pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje si<; wartosc oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) tub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Sq dostypne - stosuje si<; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezalei:nq jednostk<; swiadcz<)C'! tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostk~ przeplyw6w pieni<;znych
zwiqzanych z tym skladnikiem, przy czym jednostk<; tak'! uznaje si.y za niezaleznq, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedost<;pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje si~t wycen<; w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku cen~
nier6zni<)ccgo si<; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat b<;dqcych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziw'! jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
I) wyboru rynku g16wnego dokonuje si~t na koniec kaZdego kolejnego miesiqca kalendarzowego.
2) kryterium V.'Yboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym sk!adniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesiqca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednocze5nie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwosc dokonania przcz 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 wskazm1ym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nast~puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz<;cia notowm\ do konca okresu por6wnawczego tub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna si<; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
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7.
8.

9.

Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje siy leurs z tak<jliczb<jmiejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastypuj<jce kryteria:
I) instrumenty bydqce przedmiotem obrotu na rynku Sq jednorodne,
2) zazwyczaj w kazdymmomencie wystc;puj<j zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S<j do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj<j aktywnos6 rynku dla kazdego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesiqc by! dostypny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje siy, ze rynek dla
dan ego skladnika lokat jest aktywny.

Ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku

I.

2.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<j nastypuj<jce 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,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedziby za granic<j,
12) depozyty,
13) waluty niebyd<jce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni<;znego.
Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si<;, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w
I) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienit;zncgo b<;dqcych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efcktywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaze sie; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza siy odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sie; w cie;zar pozostalych koszt6w
Subti.mduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S<j scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 calego instrumentu
finansowcgo bt;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 S<j scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego bydzie stanowi6 sume; 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 wartos6 godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sie; wg melody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spe!niaj<jcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu cfektywnej stopy procentowej naslypuje oct dnia
uj<;cia w ksiygach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sie; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanlj cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pieniyznych okreslony w warunkach
transakcji).

IV. Szczeg6lne melody wyceny skladnik6w lokat
I. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi<jZaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, pocz'lwszy oct dnia zawarcia umowy kupna, metod<! skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgle;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okaze sit; konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi<jzaniu si<; Subfunduszu do odkupu, wycenia sie;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedazy, metodq korekty r6znicy pomit;dzy cen<j odkupu a cen<j sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikaj')Ca z ksi<jg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalon<j skorygowan<j cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstawt; do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg61nosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sie; dluzne papiery wartosciowe, oct
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wyccnia sit; wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowi<jzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych us tala siy wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wvznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;d<jcych papierami dluznymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartos6 ustala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc'l powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio doste;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomit;dzy niezale:i:nymi od siebie i nie powiljzanymi ze sob<j stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg61nosci melody por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz melody por6wnywalnych transakcji,
c) melody dochodowe, a w szczeg61nosci metode; zdyskontowanych przeplyw6w pieni<;znych,
d) metody ksiygowe, a w szczeg61nosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru- ich wartosc wyznacza siy przy uzyciu modelu, uwzglydniajqcego w szczeg6lnosci wartos6
godziwq akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartos6 wynikaj<jC<j z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysluguj<jcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartos6 wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zni<jcego sit; istotnie skladnika,
w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskaza6 takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartos6 wyznacza sie; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi<jZku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
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5) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartos6 nominalna powit;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy proccntowej;

6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic')- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<j wartos6 aktyw6w netto na jednoslky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzen maj<jcych wplyw na ich wartos6 godziw<j, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certytlkat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszcchnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci w
przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pienit;znych;

2.

8) w przypadku walut nie byd<jcych depozytami - ich wartos6 wyznacza sit; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego !cursu wyhczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do czynnik6w uwzglydnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust.
I pkt I), nalez<j:
I) dostypnos6 wystarczaj<jcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz<jce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplyn<jl od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) olms, jaki uplyn<)l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie byd<)ce niezaleznymi od
siebie i nie powi')Zanymi ze sob<) stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,

3.
4.

5) wielkos6 posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt I)- 2) i pkt 7) pochodz<) z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2, ustalane S<) w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny byd<j stosowane w spos6b ciqgly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz 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 p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I.

Aktywa oraz zobowi')Zania denominowane w walutach obcych wycenia siy lub ustala w walucie, w kt6rej S<) 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. I wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane S<) aktywa i ustalane zobowi')Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego !cursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

3.

Wartos6 aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla siy w relacji do euro.

4) OPTS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.

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

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi')Zaniu 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 wycmitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkotcnninowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub port;czei1
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:

31.12.2013

31.12.2012

I 123

I

30

1424

1153

1 425

31.12.2013

31.12.2012

I 067

I 233

32
16

182
I 533

256
251

326

1 371

3 274

- wynagrodzenie TH

322

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENII;ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut)- w tys.
Wartos6na31.12.2013
Bank I Waluta
ING Bank Sl<jski S.A. I PLN
lNG Bank Sl<)ski S.A. I CZK

----

Wartos6na31.12.2012

__
w_w_al_u_ci_·e__w--c-Pc-LccNc-+- w walucie
I 647
I 647
2 756

ING Bank Sl<)ski S.A. I TRY
lNG Bank Slqski S.A. I HUF
lNG Bank Sl')ski S.A. I RON
ING Bank Sl<jski S.A. I EUR

7573

I 0680

0

4
52

4

45

2
2 720

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
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j

w PLN -~.
2 756
6

I

I

,

- __1~4_]
2 948

11. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENli:;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZP,CYCH
ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU- w tys.
Srednia wartosc
Srednia wartosc
Waluta
wwalucie
wPLN
3 877
3 877
PLN
sredni w okresie sprawozctawczym poziom srodkow
298
95
CZK
pieniyznych:
9
EUR
77
TRY

90

RON
HUF

2

!50
2

2 727

39

4 240
Ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII:;ZNYCH
Nic dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBC[!\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci¥onych 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 wil(ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu. Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal aktyw6w obci¥onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikajqcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przcplyw6w pieniyznych wynikajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBC[!\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP,ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM

Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowcgo sq: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpil(tosci kredytowej.
lnwestycje w lokaty bankowe zwiqzane sq z ryzykiem kredytowym banku.
Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane sq na jednodniowych lokatach overnight Lokaty te zakladane sq na okres
jednego dnia roboczego lub na okres obejmujqcy dzien otwarcia lokaty oraz nastypujqce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 2,07%
wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCIP,ZENIA 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. Zagraniczne papiery wartosciowe, notowane na gieldach zagranicznych stanowily 56,67% wartosci aktyw6w. Na dzien bilansowy na rachunku
bankowym Subfunduszu znajdowalo siy I tys. euro, 5 tys. forint6w wt;gierskich, 1 tys. lei rumunskich oraz 757 tys. lir tureckich, 3 tys. koran czeskich, kt6re
stanowily lqcznie 1,35% wartosci aktyw6w.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Nie dotyczy

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 walutt; polskq (w tys.)
Na rachunkach banko;vych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
3 CZK
0 PLN
757 TRY
5 HUF
1 RON

1 068 PLN
0 PLN
1 PLN

I EUR

4 PLN

31.12.2012
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
- PLN
- CZK
4 TRY
6 PLN
1 PLN
52 HUF
2 RON

1 PLN

45 EUR

184 PLN

Czt;sc aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczana jest wartosc tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartosc zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
31.12.2013
w przeliczeniu:
- PLN
CZK
EUR
4 093 PLN
TRY
28 377 PLN
3 693 PLN
HUF
RON
5 502 PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
28 569 CZK
4 657 PLN
12 195 PLN
2 983 EUR
39 035 PLN
22 489 TRY
305 502 HUF
4 270 PLN
3 587 PLN
3 900 RON

31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
162 PLN
II 604 HUF
41 EUR
171 PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
- PLN
- CZK

w walucie obcej:
987
20 094
264 368
5 940

Na naleznosciach z tytulu zbytych lokat znajduje siy:

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
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- EUR

- PLN

Na zobowiqzaniach z tytulu nabytych lokat znajduje

si~:

31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
-RON
- PLN
I 065 PLN
755 TRY
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyratone S<j wyl<jcznie w zlotych polskich.

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
592 RON
545 PLN
-TRY
- PLN

2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (EUR)
Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (HUF)
Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (RON)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe (EUR)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice leursowe (HUF)
Akcje- zrealizowane r6:i:nice kursowe (TRY)

01.01.2012
31.12.2012

325
19
12
353
19
556

3. UJEMNE ROZN!CE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (TRY)
Akcje- niezrealizowane r6:i:nice kursowe (CZK)
Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (EUR)
Akcje- niezrealizowane r6:i:nice kursowe (HUF)
Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe (RON)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe (CZK)
Akcje- zrealizowane r6:i:nice kursowe (TRY)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe (RON)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe (HUF)
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe (EUR)

-2 903
-137

Zrealizowane r6:':nice kursowe razem
Nie:::reali:::owane r6:':nice kursowe ra:::em

-1 102
-2 684

01.01.2012
3J.12.20J2

-743
-106
-879
-47
-44

-32
-841
-26
-149
-80

902
-I 819

4. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
kurs CZK (korona czeslea) - 0,1513
leurs EUR (euro)- 4,1472
leurs HUF (forint w~gierslei) za I 00 - I ,3969
kurs TRY (lira tureclca)- 1,4122
leurs RON (lej rumm1slei) - 0,9262
kurs GBP (funt szterling)- 4,9828

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
I. ZREAL!ZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

OJ.OJ.2013
3J.J2.2013

alecje
prawa poboru

12 095
28
12123

Razem

Ol.OJ.20J2
3J.J2.20J2

8 090

8 090

2. WZROST (SPADEK) NIEZREAL!ZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

OJ. OJ.2013
3J.J2.2013

OJ. 01.2012
3J.J2.20J2

akcje

-16 587

24 643
24 643

Razem --_--cJcc6-c5c=8-=7-

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW N!EPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywania jednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKR YWANE PRZEZ TOW ARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfi.mduszu, z wyj<jtkiem leoszt6w z tytulu uslug
maklersleich, oplat transakcyjnych zwiqzanych z nabywanicm i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci1):i:el1
nalo:i:onych przez wlasciwc organy pai1stwowe w zwiqzleu z dzialalnosci1) Subfunduszu, kt6re pokrywane S<j bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj<j
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejslei Seletora Finansowcgo
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3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRE;BNIENIE CZE;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<jdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka2:dego miesi<jca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<jcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.

Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kate go ria P
kategoria S
kategoria I
kategoria K

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
3,50
3,50
3,50

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys. zl)

78092

Ill 090

77 424

209 860

Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- kategorie A, P, S

58,84

62,39

44,05

66,74

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor Dep!Wl«5liiflii:szy

zabela Kalinowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczl}cych zdarzeniach dotyczl}cych lat ubieglych, ujfttych w sprawozdaniu finansowym za bie:ll}CY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczl}cych zdarzeniach jakie nastljpily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~tdnionych

w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6znic pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporzljdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

w por6wnywalnych danych

Nie wystqpily.

4)

Dokonane korekty

bl~td6w

podstawowych.

Nic zaszly.

5)

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

6)

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

ocen~t

sytuacji majljtkowej,

Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie melody pomiaru calkowitej ekspozycji Snbfnnduszu
Fundusz oblicza calkowitq ekspozycj<; zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowanq metodq calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaangal:owania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporzqdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz infonnacje na temat skladu portfela referencyjnego, sq nast<;pujqce:

Nazwa Subfunduszu
ING Subfundusz
Srodkowoeuropejski
__S~k(Ora Fina11so_wego

Metoda
Metoda
zaangal:owania

.

Nieprzekraczalna
wartos6 calkowitej

Oczekiwana wartos6 wskainika
dzwigni finansowej oraz
prawopodobienstwo jego

I

ekspozycj i

przek_roc_~t:_ni~

_

• I 00% wartosc1 aktyw6w
·
netto subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor Depr~Ji1l(}5~uszy

~zabela Kalinowska
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l NG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. o rachunkowosci (D z.U. z 2013 r., poz.330) Zarz11d ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Sektora Finansowego, na
kt6re sldada siy:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 75.590 tys. zlotych;
3) bilans sporz11dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sum(( 78 .092 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuji!CY straty z operacji w kwocie 5.098 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj11ce zmniejszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 32.998 tys. zlotych;
6) noty objasniaj11ce;
7) informacja dodatkowa.

I

Leszek Jedlecki

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

\Z:.~~p
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Funduszy

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r,

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Sektora Finansowego (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze
dane dotycz'!ce stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pienicrznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w
przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu

za okres

od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., S'! zgodne ze
stanem faktycznym.

usiewicz

lNG BANK SLI\5KI 5p61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KR5 5459

i Klient6w 5trategicznych

Kapital wplacony -130 100 000,00 zl

5~d Rejonowy w Katowicach

ul. Pulawska 2, 02 -566 Warszawa
T +48 22 820 40 27, F +48 22 820 40 18

ING .AIJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,
Rok 2013 byl korzystny dla akcji, zwtaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie {USA} zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwi~kszej gospodarce Europy {Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp61ki niemieckie, ale taki:e francuskie, wloskie oraz
holenderskie . Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych . Najmocniej z dui:ych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski {-16%} oraz
turecki {-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie {+9%} i Chiny {+3%}. Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy {-5%),
a bardzo dobrze Grecja {+29%} i Rumunia {+26%}.
Na tym tie polskie akcje nalei:aly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
{srednio +25%} i rynkami rozwijajqcymi si~ {srednio -5%}. Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp61ek, zblii:o ne sq do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych . Mogloby to oznaczac, i:e inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok byl podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp61ek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp61ki {okolo 31%-37% zysku na
indeksach}, a najgorzej wypadly dui:e sp61ki {WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany {+34%} i media {+31%). Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy {-32%} oraz i:ywnosciowy {-11%}.
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na dui:e zaa nga i:owan ie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do kor\ca roku in westorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE . Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze moi:liwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy moi:liwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego {IKE) Plus, jak r6wniei: znaczqco obnizylismy oplat~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu. Zm iany te zostaly docenione przez zewn~trznych specjalist6w {Anali zy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniei: w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG {L} Sektora
Energii zostal

przej~ty

przez subfundusz lNG {L) Globalnych Moi:liwosci, a subfundusz lNG {L) Papier6w Dlui:nych Rynk6w

Wschodzqcych {Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG {L} Obligacji Rynk6w Wschodzqcych {Waluta Lokalna) .
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq
Bardzo cieszymy

si~

ofert~

produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Par\stwa oczekiwania.

z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie

podzi~kowac

naszym

dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniei: zauwai:alny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi {IKE, IKZE, PPE}. Wydaje si~, i:e w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze

kr~gi

Polak6w.

Zyczymy Par\stwu, aby caly rok 2014 byl udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq

stron~

www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii

A)

Procentow a zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowaiony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39%
5,80%
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3,68%
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moiliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki lacinskiej (L)

47,01%
23,01%
21,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00%
-4,05%
-5,29%
-10,31%
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarz<jdu

Czlonek Zarz<jdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

~

Robert Bohynik

'~'- r,c,-~
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

lNG SUBFUNDUSZ SRODKOWOEUROPEJSKI
BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOSCI
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINI.t\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalq.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomosci (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach
ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibq. w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmujq.cego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporzq.dzone na dzien 31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku
z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniajq.ce
i informacjy dodatkowq. (,zalq.czone jednostkowe sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzq.dzenie zgodnie
z wymagajq.cymi zastosowania zasadami (politykq.) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiq.g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzq.d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzq.dzajq.cego Funduszem i reprezentujq.cego Fundusz. Ponadto Zarzq.d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa sq. zobowiq.zani do zapewnienia, aby zalq.czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzq.du Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz: U. 2013.330 z pozniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalq.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajq.cymi
zastosowania zasadami (politykq.) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspt:ktach, sytuacjy majq.tkowq. i finansowq., jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowiq.ce podstawy jego sporzq.dzenia sq. prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zalq.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq. Rad(( Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq. pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodq.
wyrywkowq. - dokumentacji, z kt6rej wynikajq. kwoty i informacje zawarte w zalq.czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzq.d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczq.cych

z 0.0.)
0000481039, !'JIP 526-020-79-76

szacunk6w dokonanych przez Zarzq.d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalq.czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczajq.cych podstaw do wyrazenia opinii o zalq.czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zalq.czone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji majq.tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporzq.dzone zostalo zgodnie z wymagajq.cymi zastosowania zasadami (politykq.)
rachunkowosci, wynikajq.cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiq.g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajq.cymi na formy i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujq.cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzq.dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowiq.zujq.cymi przepisami,
zostaly dolq.czone do polq.czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzq.dzonego za rok
zakonczony dnia 3 1 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w 1m1emu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonq. odpowiedzialnosciq. sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

Ernst &. Young Audyt Polska

sp 6lka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'!
sp6fka komandytowa
Rondo ONZ 1' 00-124 Warszawa

Kluc:iowy Biegly Rewident

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ SRODKOWOEUROPEJSKI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOSCI

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

SPRAWOZDANIA
WPROWADZENIE
DO
BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOSCI
Nazwa funduszu:

Typ funduszu:

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

Okres na jaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

FINANSOWEGO

lNG

SUBFUNDUSZU

SRODKOWOEUROPEJSKIEGO

lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny ·Fundusz lnwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
lNG Parasol FlO posiada osobowos6 prawnll. lNG Subfundusz Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa
Nieruchomosci utworzony w ramach Funduszu nie posiada osobowosci prawnej.
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFI/WI4033-916-l-209512006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu 1 marca 2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal
przeksztalcony w fundusz inwestycyjny otwarty dzialajllCY pod nazwll lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13 czerwca 2006 r. pod numerem RFi 23 8

Do dnia 14 kwietnia 20 I 0 r. Subfundusz funkcjonowal pod nazwll ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci Plus.
ING Subfundusz Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w
ramach Funduszu (nazwa/dopuszczalne nazwy):

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

JNG Subfundusz Got6wkowy I JNG Got6wkowy I ING (PL) Got6wkowy
ING Subfundusz Obligacji I ING Obligacji I ING (PL) Obligacji
ING Subfundusz Ochrony Kapitalu 90 I ING Ochrony Kapitalu 90 I ING (PL) Ochrony Kapitalu 90
ING Subfundusz Stabi/nego W::rostu I ING Stabilnego W::rostu I JNG (PL) Stabilnego Wzrostu
ING Subfundusz Zr6wnowa:':ony I lNG Zr6wnowatony I ING (P L) Zr6wnowatony
JNG Subfundus:: Akcji I JNG Akcji I JNG (PL) Akcji
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek I ING Srednich i Malych Sp6lek I JNG (P L) Srednich i Malych Sp6lek
ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
JNG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I lNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
lNG (PL) Srodlwwoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
JNG Subfundusz Selektywny I JNG Selektywny I JNG (P L) Selektywny
lNG Subfundus::: Chiny i Indie USD I lNG Chiny i Indie USD I ING (PL) Chiny i Indie USD I ING Chiny i Indie
ING Subfundusz Rosja EUR I JNG Rosja EUR I JNG (PL) Rosja EUR I ING Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujll indywidualnll politykt; inwestycyjnll dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi<jgniycia celu inwestycyjnego.
Subfundusz jest subfunduszem sektorowym, tzn. lokuje swoje aktywa gl6wnie w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty nalezllce do sektora
budownictwa i nieruchomosci (przede wszystkim w akcje, gl6wnie sp6lek swiadczllcych uslugi budowlane, produkujllcych materialy budowlane oraz
inwestuj<jcych w nieruchomosci lub zarz<jdzaj<jcych nieruchomosciami notowanych na GPW w Warszawie oraz na rynkach regulowanych w krajach Europy
Srodkowej).
Srodki Subfunduszu inwestowane Sll w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujllcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 70% do 100% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- od 30% do 100% wartosci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub gwarantowane przez
Skarb Paflstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP)- do 30% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, nie byd<jce papierami wartosciowymi emitowanymi, port;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pans twa lub NBP - do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- 0% wartosci aktyw6w.
6. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<jcych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do I 0% wartosci aktyw6w.
8. certyfikaty inwestycyjne - do 20% warto5ci aktyw6w.
9. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 61llcznie- do 100% wartosci aktyw6w.
11. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowi<jZuje hjcznie limit wskazany w pkt 1.
12. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowi<jZuje lllcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mog<j bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w
Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Od dnia 01.08.2013 r. Subfundusz d<jZy do osi<jgniycia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 30% WIG Budownictwo + 30% CEE Real Estate
Index (CERX) + 30% ISE REIT (XGMYO) + 10% WIG Deweloperzy.
Do dnia 31.07.2013 r. Subfundusz nie stosowal wzorca sluzllcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajllcego zachowanie sit;
zmicnnych rynkowych.

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sl.)d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI SA, Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topic! 12, 00-342 Warszawa
Sl.)d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61kl.) akcyjnq prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do ING Investment Management (Polska) SA (ING IM (Polska) SA).
lNG IM (Polska) SA jest sp6lkq akcyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.. Fundusz, reprezentowany
przez ING TFI S.A., zawar! zING IM (Polska) S.A. umow~ o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzl.)dy Sp6lek oglosily zamiar polqczenia w drodze przej~cia przez sp61k~ ING TFI SA sp61ki lNG IM (Polska) SAw trybie okreslonym
w art.492 § I pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majqtku sp6lki lNG IM (Polska) SA na sp6lk~ ING TFI SA Polqczenie
nastqpi z jednoezesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmujqcej poprzez emisj~ nowych akcji, kt6re sp6lka przejmujqca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp6lki przejmowanej. Plan polqczenia sporzqdzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zalqcznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost~pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzqdy obu Sp6lek dzialajqc na podstawie Art. 505. § I ust. 3 I K.s.h
planu poll_)czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

udost~pnily opini~

bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. -31.12.2013 r.
Dniem bilansowym jest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w dajl_)cej si~ przewidzie6
przyszlosci, tzn. w ciqgu co najmniej 12 miesi~cy od 31.12.2013 r. Nie istniejq okolicznosci wskazuj')ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu oraz
Subfunduszu.

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp6lka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je

roznicuj~tcych

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 wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nast~pnego nabycia.
- w zwi<)zku z nabywaniem, konwersj') oraz zamian')jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn') w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostck uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wyl<)cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kazdego nastt;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz<) minimaln') wysokos6 wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wyzsz<)jednak niz 3.000 zl.
- w zwi<)zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj') oraz zamian')jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjnl.) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niZ I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- op!at~ umorzeniowl.) w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wyl<)cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nast~pnego nabycia, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzszl.) minimaln') wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz<)
jednak niz 450 zl oraz 150 zl w przypadku kazdego kolejnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj') oraz zamian')jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjnl.) w wysokosci nie wyZszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran')
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplat~ za konwersjt; I zamian~ w wysokosci nie wyZszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat~ umorzeniow') w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<)czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<)dzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
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- w zwilf2:ku z nabywaniem, konwersj:J, odkupieniem oraz zamian:Jjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersjt; I zamiantt w wysokosci nie wyzszej niz 3% 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- nie wiycej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane ):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogq przewidywae wyzszq minimalnq wysokose wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku katdego nast<;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwilf2:ku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt( dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersjy I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynic w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat
Akcje

31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzieii bilansowy

% udzial w
aktywach

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzieii bilansowy

% udzial w
aktywach

139 622

113 469

97,49

156 009

119 385

97,63

0

114

0,10

0

188

0,15

139 622

113 583

97,59

156 009

119 573

97,78

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity 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<jcc siedzibt; za granic<j
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne

RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dela

Izabela Kalmowska

Zestawienie lokat nale::y analizowac iqc=nie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c=?SC sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajl}ce
AKCJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nazwa
ADANA- TRAADANA91FO
AIRS- JEOOB3DCF752
BBD- PLNFI1200018
BDX- PLBUDMX00013
CIMSA- TRACIMSA91F9
DCR- PLDECOR00013
DOM- PLDMDVL00012
ECH- PLECHPS00019
EKGYO- TREEGY000017
ELB- PLELTBD00017
ELT - PLELEKTOOO 16
ENKAI- TREENKA00011
ERB- PLERBUD00012
GTC- PLGTC0000037
HRS - PLZRWZWOOO 12
IIA- AT0000809058
ISGYO- TRAISGY091Q3
JWC- PLJWC0000019
LCC - PLLCCRPOOO 17
MSP- PLMSTPL00018
MSW- PLMSTWS00019
MSZ- PLMSTZB00018
NVA-PLPANVA00013
OPG- LU0122624777
ORB- PLORBIS00014
PJP- PLPROJP00018
PLZ- NL0000686772
PND- PLPOLND00019
POZ- PLPZBDT00013
PRM- PLPRCHM00014
PXM - PLMSTSDOOO 19
RFK- PLRAFAK00018
ROB- PLROBYG00016
RON- NL0006106007
SKA- PLSNZKA00033
SNGYO- TRESNGY00019
TKFEN- TRETKH000012
TRGYO- TRETRGY00018
TUP- PLTRNSU00013
ULM- PLBAUMA00017
UN!- PLUNBEP00015
WXF- AT0000827209

~

~

Liczba
114 158,83
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Stambul
240 829
Aktywny rynek- rynek regulowany
NYSE Euronext Amsterdam
3 416 537
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW W arszawa
75 189
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
68 048
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Stambul
96 676
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
111 242
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
1 468 877
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW W arszawa
1 693 535
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Stambul
24 466
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
104 945
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
293 913,144
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Stambul
38 175
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
933 533
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
689 417
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
500 991
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Wieden
3 224 915,452
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Stambul
267 262
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW W arszawa
2 123 415
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
68 614
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
71 843
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW W arszawa
1 270 869
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW W arszawa
48 483
AJ.c1ywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
502 821
Aktywny rynek- rynek regulowany
NYSE Euronext Paris
14 670
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
99 942
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
340 000
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Londyn
285 025
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
515 452
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
68 767
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
6 271 021
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
131 124
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
1608919
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
1 574 983
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
46 290
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
1 495 034,5
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Stambul
158 238
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Stambul
699 619,141
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Stambul
238 618
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW W arszawa
22 667
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
389 716
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
187 785
Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

--·---~dzaj rylll<tJ____
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Kraj siedziby
emitenta
--·-Turcja
Jersey
Polska
Polska
Turcja
Polska
Polska
Polska
Turcja
Polska
Polska
Turcja
Polska
Polska
Polska
Austria
Turcja
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Luksemburg
Polska
Polska
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Holandia
Polska
Turcja
Turcja
Turcja
Polska
Polska
Polska
Austria

Wartos6 wg
. ceny !labycia
687
3 583
1213
5 435
1 164
4 973
5 441
2 944
6 121
2 715
952
289
1 634
4 672
1 175
540
2 952
1 024
3 448
5 815
3 847
3 340
1 842
4 950
566
5 605
2 214
8 460
I 237
4 850
10 869
946
3 203
4 032
1 891
261
26
3 243
4 772
5 057
3 573
8 061
139 622

Wartos6 na
Udzial w
___31.12.~~ aktywach %
582
0,50
4215
3,62
1,17
1 367
8,53
9 925
0,94
I 095
1,08
1 257
4,87
5 673
8,46
9 841
4,31
5 022
2,31
2 691
0,81
944
2,15
2 499
1,12
1 298
5,98
6 955
1,27
1 482
6,01
6 998
5,48
6 376
1,17
1 363
3,03
3 525
0,81
947
0,28
323
2,14
2491
0,75
872
2,99
3 482
0,51
590
0,83
971
0,13
147
2,11
2 451
2,20
2 557
1,65
1 925
0,70
815
0,72
839
3,04
3 540
2,53
2 945
1,79
2 083
1,49
1 731
0,96
1 120
2,34
2 727
0,85
988
1,89
2 199
2,68
3 118
1,29
1 500
97,49
IJ3 469

PRAWA POBORU
Lp.

Nazwa

-------------

L

Kraj siedziby
_____ Rodzaj rynku

PND PP - PLPOLNDOO 118

Nazwarynku ____ _

Nienotowane na rynku aktywnym

nie dotyczy

-~ic_~ ______(!__mitent_a_____ceny t~abyc~a __ ___ll._!_2.20 13

Udzialw
aktywach%

114
114

0,10

28 5 025

Polska

Razem prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku regulowanym

Wartosc wg
0

0

Wartosc na

0,10

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.

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

Nazwa

L

MOSTOST AL W ARSZAW A

Wartosc na dzien bilansowy

---------------- ----

Udzial w
aktywach%

-----···---

1 270

------------

1,09

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

PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIE;:DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZJ\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depl:

a~~ka
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2. BILANS
sporzl}dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostkf( uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

116 382

122 289

Aktywa
I. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy

zobowi~zaniu s i~

2 212

I 173

587

I 543

drugiej strony do odkupu

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

0

0

113 469

119 385

dluzne papiery wartosciowe

0

0

114

188

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

1 865
120 424
643 318

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

dluzne papiery wartosciowe

III.

Aktywa netto (I-II)

522
115 860

IV.

Kapital funduszu

634 955

II.

Zobowi¥ania

I. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

v

Dochody zatrzymane

4479323

4437973

-3 844 368

-3 794 655

-493 056

-486 458

-61 927

-60 894

-431 129

-425 564

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

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

-26 039

-36 436

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

115 860

120 424

2 458 028,826741
2 457 055,772778
953,756666
19,297297

2 658 264,227122
2 657 176,725621
926,301180
161,200321

47,14
47,14
47,14

45,30
45,30
45,30

Liczbajednostek
Liczbajednostek
Liczbajednostek
Liczbajednostek

uczestnictwa razem (w szt.)
uczestnictwa (w szt.) kategorii A
uczestnictwa (w szt.) kategorii P
uczestnictwa (w szt.) kategorii S

Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa (w zl) kategoria A
Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa (w zl) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl) kategoria S
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrek<O< DT'"mo>lo K'i<OOW ioi Foodo"y

Izabela Kalinowska

Bilans nale:ty anali=owac lqcnie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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cz~sc

sprawozdaniafinansowego.

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

I.

nczestnictwa)

Przychody z lokat

I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<)zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale

II.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<)cych 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<)dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty zwi')Zane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozostale

3 173

4 024

87

13 I

4 372

4 583

4 234

4 318

84
I8I

0
4 372
-1033
4 832

0
4 583
-313
18 731

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytulu r6:=nic kursowych

-5 565

-56 356

-334

678

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
z tytulu r6inic kursowych

10 397
-2 120

75 087
-1 337

Wynik z operacji

3 799

18 418

1,55
1,55
1,55

6,93
6,93
6,93

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

2.

4 270

21

Koszty funduszu netto (II-III)

I.

3 339

117

Koszty pokrywane przez towarzystwo

v.

01.01.2012
31.12.2012

I 15

Koszty funduszu

VI.

01.01.2013
31.12.2013

79

I.

III.
IV.

VII.

jednostk~

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

A
p

s
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Rachunek wyniku:: operacji nale:':y analizowac lqcznie;:; notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra/nq
finansowego.
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cz~sc

sprawo:::dania

4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

120 424

128 071

3 799
-1 033
-5 565
10 397
3 799

18 418
-313
-56 356
75 087
18 418

0
0
0
0
-8 363
41 350
49 713
-4 564

0
0
0
0
-26 065
17 602
43 667
-7 647

7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego

115 860

120 424

8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

120 992

123 464

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-200 235,400381
845 391,115397

-633 023,375319
4 I 7 782,698939

-;ednostka A

8-13-115,9199-13

- jednostka P

1 940,661885
34,533569

-116 826,87646-1
907,354273

I. Zmiana Wartosci Aktyw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym:
a) przychody z 1okat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat,
c) wzrost (spadek) niezrea1izowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wynilm z operacji
4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z 1okat netto,
b) ze zreal izowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powir;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)
6. L:tczna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

-jednostka S

48,-168202

I 045 626,515778

1 050 806,074258

- jednostka A

1 043 536,872786

I 0-19 984,1 7I725

- jednostka P

I 9I3,206399

706,86I889

- jednostka S

176,436593

115,0-106-14

-200 235,400381

-633 023,375319

- jednostka A

-200 120,952843

-633 I57,295261

- jednostka P

27,455486

200,492384

- jednostka S

-I4I,903024

-66,572442

2 458 028,826741
46 092 819,509956

2 658 264,227122
45 247 428,394559

- jednostka A

-15 608 275,08I667

44 764 859,161724

- jednostka P

./83 575,66I270

48I 634,999385

- jednostka S

968,7670I9

934,233450

43 634 790,683215

42 589 164,167437

-jednostka A
-jednostka P

43 15I 2I9,308889
482 62I,90.f604

42 I07 682,436103

-jednostka S

9./9,469722

773,033I29

2 458 028,826741

2 658 264,227122

- jednostka A

2 457 055,772778

2 657176, 72562I

- jednostka P

953,756666

926,30II80

-jednostka S

19,297297

16I,200321

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

45,30

38,91

47,14

45,30

4,06%

16,42%

43,09
2013-04-18
52,48
2013-11-25

37,70
2012-08-23
46,89
2012-02-17

47,02

45,30

2013-12-30

2012-12-28

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

2. Liczba jcdnostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dzialalnosci funduszn, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkfi uczestnictwa
I. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego- jednostki
kategorii A, P i S
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
-jednostki kategorii A, P i S
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa- jednostki kategorii A, PiS
w dniu
5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa - jednostki kategorii A, P i S
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczymjednostki kategorii A, P i S
w dniu

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

9

./80 708,698205

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktyw6w netto, w tym:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjt;
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwi~anych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz~dzania aktywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

3,61%
3,50%

3,71%
3,50%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

oyrektor oef

~ lzabela Kalmowska

W sprawo=daniu finansowym wyslfpuje r6:':nica pomir;dzy wartosciq aktyw6w nella wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec biezqcego okresu sprawo=dawczego. R6tnica wynika z ujfcia w wycenie na koniec okresu sprawozdawc=ego ws=ystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, jakie wystqpiiy w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaiy ujfle w ostatniej wycenie w okresie
sprmvozdawc=;;m.

Zestawienie =mian w aktywach netto nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czrsc
sprawo=dan ia finansowego.
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
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5. NOTY OBJASNIAJ;\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujq nastt;pujqce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
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 szczeg61nych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz.1859)
zwane dalej Rozporzqdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIUFINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz:jdzone w jt;zyku polskim i w walucie polskiej.
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane sq w tysiqcach zlotych, z wyj:jtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa. Je:i:eli charakter
i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych albo informacji dodatkowej.
Na dziet1 bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
\) przychody z lokat netto- stanowiqce r6znict; pomit;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strait;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratt;) z wyceny lokat.
Na dziet1 bilansowy przyjt;to melody 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 informacjt; dodatkowq.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZr\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksit;gi rachunkowe dla lNG Parasola FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sit; oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
I.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizjt; maklerskq.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj<J cent; nabycia r6wn<J zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq cent; nabycia wynikaj<JC<J z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienit;zne.
5.
Zmiant; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sit; w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje sit; zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6.

7.
8.
9.
10.

II.
12.
13.

Zysk lub strait; ze zbycia lokat wylicza sit; metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje sit; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej , najwyzszej bie:i:<jcej wartosci ksit;gowej (nie stosuje sit; do
skladnik6w lokat bt;d<jcych przedmiotem transakcji , o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane S<J transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
Nale:i:n<J dywidendt; z akcji/prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniajqcy wartosci tego prawa.
Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy oct akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje siy w
ksiygach rachunkowych w dniu naslypnym po dniu ustalenia tych praw.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje siy za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu naslt;pnym po wygasnit;ciu tego prawa.
Niezrealizowany zysklstrata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.

14.

Skladniki lokat nabyte/zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<jZan.

15.

Je:i:eli transakcja kupna/sprzedaty skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w naslt;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupna/sprzedaty, a przede
wszystkim daly nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniyznych).
Operacje dotycz<Jce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej sq wyratone, a tak:i:e 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 S<j wyratone w walutach, dla kt6rych
NBP nie us tala kursu - ich wartosc okresla siy w relacji do euro.
Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi<j
lokat Subfunduszu a ich ujt;cie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowi<jZania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedaty waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedaty papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlu:i:nych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza siy zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniy:i:nych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

Koszty Subfunduszu obejmuj<j w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgniytych przez Subfundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne saldo r6:i:nic kursowych powstale w zwi<jZku z wycenq srodk6w pieniy:i:nych, naleznosci oraz zobowi<jZat'l w walutach obcych
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powit;kszajq wartosc aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny .
W katdym dniu wyceny tworzy si y rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne S<) ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczanajest katdego 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 ka:i:dego miesi<jca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<jcych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjnq, oplatt; za konwersj t; oraz oplatt; umorzeni ow<j (wysokosc oplaty zgodni e ze statutem Funduszu). Opl aty te
stanowiq zobowi<jZanie wobec TFI - nie S<J ujmowane w przychodach i kosztach.

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i N ieruchomosci
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25.

26.
27.

28.
29.

Koszty zwiqzane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane Sll w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obcill2:ajll Fundusz w
calosci- partycypacj<; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si<; na podstawic stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dziefl wyceny poprzedzajqcy dziefl uj<;cia zobowiqzania w ksi<;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow<;
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczllCll wi<;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obcill2:ajll te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
Ksi<;gi rachunkowe prowadzone sq w taki spos6b, aby na kai:dy dziefl wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajllcych kai:dq
kategori<; jednostek uczestnictwa (JU).
Dniem wprowadzenia do ksillg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzicfl uj<;cia 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 si<; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajllcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowiqzania zwiqzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrai:ane Sll w kwocie wymag<ljqcej zaplaty.
JU podlegajll odkupieniu w kolejnosci okrdlonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane Sll JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowi<jZafl i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dziefl, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dziefl sporzlldzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowillzafl Funduszu oraz zobowiqzm1 Funduszu zwiqzanych 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
odkupieniajednostek 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 Subfunduszu wycenia si<;, a zobowiqzania ustala si<; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz<jdzenia.
Wartos6 godziwll skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si<; 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 niniejszcgo punktu wyceniane Sllnast<;pujllce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) Iisty zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagrm1iczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib<; za granicq,
II) instrumenty rynku pieni<;znego.
2. Wartos6 godziwll skladnik6w lokat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziefl wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatnicgo dost<;pnego kursu zamkni<;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej, stanowi<)cej
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 skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dost<;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dost<;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartos6 godziwll skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezcli dziefl wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dost<;pnego kursu zamkni<;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej,
stanowi<)cej 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 si<; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje si<; wartos6 wyznaczonll 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 si<; cen<; z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dziet1.
2) jezeli niedost<;pne S<) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gl6wnym dost<;pne Sll informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje si<;
srednill arytmetycznll z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y, z tym, ze uwzgl<;dnienie wyl<)cznie oferty sprzedaz:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzgl<;du na brak ofert sprzedai:y uwzgl<;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie S<) dost<;pne, to do wyceny stosuje si<; srednill arytmetyczn<) z najlepszych ofert kupna i sprzedaz:y z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesillCU.
3) jezeli niedost<;pne S<) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje si<; wartos6 oszacowan<) przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), ajezeli oszacowania te nie S<) dost<;pne- stosuje si<; wartos6 oszacowana przez wyspecjalizowan<)
niezalezn<) jednostk<; swiadcz<)C'! tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t<; jednostk<; przeplyw6w pieni<;znych zwiqzanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostk<; talq uzn<lje si<; za niezalezn<), jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedost<;pne S<) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje si<; wycen<; w oparciu o publicznie ogloszon<) na aktywnym rynku cen<;
nicr6znillcego si<; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat b<;d<)cych przedmiotem obrotu na wi<;cej nizjednym aktywnym rynku, wartosci<) godziw<)jest kurs ustalony na rynku gl6wnym,
ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje si<; na koniec kai:dego kolejnego miesillca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym sldadniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesillca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic'! 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:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz<;cia notowm1 do konca okresu por6wnawczego lub,

&

b) w przypadku, gdy rozpoczyna Sly obr6t papierem wartosc10wym, wyb6r rynku dokonywm1y Jest poprzez por6wnanie obrot6w na ~os zeg6lnych
rynkach w dniu pterwszego notowania

7/
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7.
8.

9.

Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; kurs z takq liczbq mi ejsc po przecinku jak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastt;pujqce kryteria:
I) instrumcnty b<;: dqce przedmiotem obrotu na rynku sq jednorodne,
2) zazwyczaj w katdym momencie wystypujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane sq do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj<) aktywnosc rynku dla katdego skladnika lokat. Jeieli przez badany
miesiqc byl dostypny kurs tran sakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaty, to uznaje siy, ze rynek dla danego
skladnika lokatjest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniej szego punktu wyceniane S<)nastypujqce 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) dlui ne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedziby za granicq,
12) depozyty,
13) waluty niebydqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyinego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w
I) w przypadku dluinych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieni <rinego bydqcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efel..'tywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okate 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
Subfunduszu.
2) dlui ne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowanc instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne sq scisle powi<)Zane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 calego instrumentu finan sowego
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 powi<)Zane z wycenianym papierem dlui nym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego b<rdzie stanowic sumy 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 poszczeg61nych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moie bye
wiarygodnie okres lona 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.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nastypuje od dni a ujycia
w ksiygach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanq ceny nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci X!RR i XNPV przyjmuje siy moment przeplyw6w pienit;znych okreslony w warunkach
transakcj i).
IV. Szczeg61ne melody wvceny skladnik6w lokat
I. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jeieli
ich utworzenie okate siy konieczne.
2. Zobowil)zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu siy Subfunduszu do odkupu, wycenia sit;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzcdaty, metodq korekty r6i nicy pomiydzy cenq odkupu a cenq sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej .
3. W przypadku przeszacowania skl adnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia - wartosc godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalon<) skorygowanq ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do wyliczen
skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg61nosci w wyiej wymieniony spos6b wycenia siy dluzne papiery wartosciowe, od dnia
ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej poiyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wed lug zasad przyjytych dl a tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej poiyczki papier6w wartosciowych ustala si<r wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami dluinymi stosuje siy poniisze melody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartosc ustala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostypne ceny transakcyj ne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomiydzy niezaleznymi od siebie i nie powi<)Zanymi ze sobq stronami ,
b) melody rynkowe, a w szczeg61nosc i metod<r por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz melody por6wnywalnych transakcji,
c) melody dochodowe, a w szczeg61nosc i metody zdyskontowanych przeplyw6w pieni yinych,
d) metody ksiygowe, a w szczeg61nosci melody skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza siy przy uzyc iu model u, uwzglydni aj qcego w szczeg61nosci wartosc
godziwq akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartos6 wynikaj<jcq z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartos6 wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6iniqcego siy istotnie skladnika, w
szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie moina wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartoki godziwej
ustalonej zgodnie z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zw1qzku, z kt6rym zostal wyenutowany kw1t depozytowy,
~
5) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanow1 wartosc nommalna pow1ykszona o odsetk1 nahczone przy zastosowamu efel..'tywnej stopy procent~
o
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6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzib<; za granic'l- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon'l wartosc aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl<;dnieniem zdarzen maj'lcych wplyw na ich wartosc godziw'!, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) 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 pieni<;znych;
8) 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.
2.

3.
4.

Do czynnik6w uwzglt;dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. I
pkt I), nalez'l:
I) dostt;pnos6 wystarczaj'lcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz'lce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplyn'!l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn'!l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bt;d'!ce niezaleznymi od
siebie i nie powi'!Zanymi ze sob'! stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkos6 posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt I) - 2) i pkt 7) pochodz'! z aktywnego rynku.
Modele i melody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2, ustalane S'! w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d'! stosowane w spos6b ci'!gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt;d'! prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowi'lzania denominowane w walutach obcych wycenia sit; lub ustala w walucie, w kt6rej S'! notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy
nie S'! notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S'! denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi'!Zania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje si<; w walucie, w kt6rej wyceniane S'! aktywa i ustalane zobowi'!Zania Subfunduszu, 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, okresla si<; w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

31.12.2012

143

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 - zap is na akcje nowej emisji

30

I 400

557

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

587

I 543

31.12.2013

31.12.2012

7

133

12
I 492

382

361

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi'!Zaniu sit; funduszu 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 po2:yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub port;czen
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wynagrodzenie TF1

374

357

522

I 865

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

Bank I Waluta
lNG Bank Sl'!ski S.A. I PLN
lNG Bank Sl'!ski S.A. I EUR
lNG Bank Sl'!ski S.A. /TRY

Wartos6 na 31.12.20131 Wartosc na 31.12.2012
w walucie
w PLN. w walucie
w PLN

2 208 - - J208'
2
0,3
2

I
3
2212

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci

14

I 119

13

I 119
53
--~~-

1173

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ1CYCH
ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartos6
Srednia wartos6
Waluta
wwalucie
wPLN
sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
PLN
3 520
3 520
pienit;znych:
EUR
8
70
TRY
19
32
CZK
406
67
3 689
IlL EKWIW ALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.
-·-~-~---·-··-

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCIJ1ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ1ZAN S UBFUNDUSZU R YZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci~onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu. Na dzien bilansowy Subfunduszu nie posiadal skladnik6w lokat obci~onych tym
ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci~onych ryzykiem przep!yw6w srodk6w pienit;znych wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku d!uznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst<;puje ryzyko przep!yw6w pienit;znych wynikaj<jce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiada! sk!adnik6w lokat obci~onych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBCIJ1ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego s<j: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi<;tosci kredytowej.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi<jZane S'l z ryzykiem kredytowym banku.
Pozostaj<jce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S'l na lokatach overnight. Lokaty te zakladane s<j na okres jednego dnia
roboczego lub na okres obejmuj<jCY dzie11 otwarcia lokaty oraz nast<;puj<jce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily one I ,90% wartosci
aktyw6w.
3. POZIOM OBCIJ1ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
Zagraniczne papiery wartosciowe, notowane na gieldach zagranicznych stanowily 30,92% wartosci aktyw6w. Na rachunku bankowym Subfunduszu
znajdowalo sit; 1 tys. euro i 2 tys. lej tureckich, kt6re stanowily l<jcznie 0,003% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWII\ZANIU SIE; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Nie dotyczy.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaci<jga! kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
I. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut<; polsk'l (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
31.12.2012
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
1 PLN
53 PLN
13 EUR
0,3 EUR
1 TRY
I PLN
2 TRY
3 PLN
Czt;sc aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartos6 tych aktyw6w w zlotych polskich. Wartos6 zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:
31.12.2013
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
14 695 PLN
3 543 EUR
147 PLN
30 GBP
21 152 PLN
14 978 TRY

31.12.2012
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
4 210 EUR
17 210 PLN
486 PLN
97 GBP
18 286 TRY
31 739 PLN

Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyra2:one S<j wyl<jcznie w zlotych polskich.
2. DODA TNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.z!)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje - niezrealizowane r6Znice kursowe (EUR)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (TRY)
Akcje - zrealizowane r6znice kursowe (EUR)

01.01.2012
31.12.2012

152
191
1 085
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3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje- niezrealizowane r6:i:nice kursowe
Akcje - niezrealizowane r6:i:nice kursowe
Akcje- niezrealizowane r6:i:nice kursowe
Akcje - zrealizowane r6:i:nice kursowe
Akcje- zrealizowane r6:i:nice kursowe

01.01.2012
31.12.2012

(CZK)
(EUR)
(TRY)
(EUR)
(TRY)

-1 812
-15
-319

-407

Zrealizowane r6inice kursowe razem
Niezrea/izowane r6inice kursowe razem

-334
-2 120

678
-1 337

-460
-1 528

4. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12 2013)
kurs CZK (korona czeska) - 0,1513
kurs EUR (euro)- 4,1472
kurs TRY (lira tureclca)- 1,4122
kurs GBP (fun! szterling) - 4,9828

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

OJ. 01.2012
31.12.2012

akcje
Razem

-56 356
5 565
-56 356
5 565
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa poboru
Razem

10 471
74 899
-74
188
10 397
75 087
3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statu! Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w subfunduszy uczestnikom bez odkupywania jednostek uczestnictwa.

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKR YW ANE 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~zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci¥eil nalo:i:onych
przez wlasciwe organy panstwowe w zwi¥ku z dzia!alnosci~ Subfunduszu, kt6re pokrywane s~ bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj~ limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODREjBNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci aktyw6w
netto Subfunduszu przypadaj~cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kate go ria A
kategoria P
kate go ria S
kate go ria I
kategoria K

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
3,50
3,50
3,50

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
- - - - -

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- kategorie A, P, S

31.12.2013

31.12.2012

3l.l2.2011

3l.l2.2010

115 860

120 424

128 071

338 117

47,14

45,30

38,91

68,41
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a Kalinowska

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz:jcych zdarzeniach dotycz:jcych lat ubieglych, uj~tych w
sprawozdawczy.

sprawozdaniu finansowym za biei::jcy okres

Nie zaszly.
2)

Informacje o znacz:jcych zdarzeniach jakie nast:jpily po dniu bilansowym, a nieuwzgh;dnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6i:nic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym

w por6wnywalnych danych

finansowych a uprzednio sporz:jdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie zasz!y.
4)

Dokonane korekty bl~d6w podstawowych.
Nie zasz!y.

5)

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwi:jzane.
Nie dotyczy.

6)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplyn:jC na ocen~ sytuacji maj:jtkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitcj ckspozycji Snbfundnszu
Fundusz oblicza ca!kowit') ekspozycj~ zgodnie z rozporz<jdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan') metod<) ca!kowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda wzgl~dnej wartosci zagrozonej.
Stosownie do wyliczet1 dokonanych na podstawie ww. rozporz<jdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S<) nast~puj<jce:

II

I
Nazwa Subfunduszu

I.

'I

• Nieprzekraczalna wartos6
calkowitej ekspozycji

Metoda

.

1

Oczekiwana wartos6 wskainika diwigni
finansowej oraz prawopodobienstwo

.

_

jego przekroczenia

I
1-·

lNG Subfundusz
'I

Srodkowoeuropejski
Budownictwa i

I Metoda I I 00% wartosci aktyw6w
I zaangazowania netto subfunduszu

Leruc~~lllosci
1

I

L _ _ _ _ _ __

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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Portfel referencyjny

lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami ati. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Zarz~d lNG Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Srodkowoeuropejskiego Budownictwa
i Nieruchomosci, na kt6re sktada siy:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wmiosci 113.583 tys. z1otych;
3) bilans sporzlldzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapita1y na sumy 115.860 tys. z1otych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujllCY zysk z operacji w kwocie 3.799 tys. z1otych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujllce zmniejszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 4.564 tys. z1otych;
6) noty objasniajllce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki

Matgorzata Barska
Wicepre2:es Zar=qdu

P~~~A-~
Dariusz Korona
C=lonek Zar=qdu

~
Gerardus Dashorst

C=lonek Zarzqdu

·~~~<?
Robert Bohynik
Cz/onek Zar=qdu

,,~J!i2-Dyrektor Departamentu

Ksi~goll'osci

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Fundusc:y

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajq.c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzq.dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slq.ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu
Srodkowoeuropejskiego Budownictwa i Nieruchomosci (zwanego dalej Subfunduszem)
oswiadcza, ze dane dotyczq.ce stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych
na rachunkach pieniyznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych
aktyw6w przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za
okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., sporzq.dzonego 7 kwietnia 2014 r.,
sq. zgodne ze stanem faktycznym.
ZA~ lJ:;PS

Depa11amemu Op
1Kl1 ent

UYI\tJ;. l Ul\;\

ji Rynk611 fimnsowyc/1
S~cznych

Sfawomi r Trapszo

lNG BANK SL)\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KRS 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapital wplacony - 130100 000,00 zl

Sqd Rejonowy w Katowicach

ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

ING AIJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,
Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie (USA} zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwi~ks zej gospodarce Europy (Niemcy}, indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks SO najwi~kszych sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp61ki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ie inwestorzy coraz mniej obawiaj<J. si~ o stan europejskiej gospodarki . Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzCJ.cych. Najmocniej z duzych rynk6w rozwijaj<J.cych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%} oraz
turecki (-14%}, natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%} i Chiny (+3%} . Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%},
a bardzo dobrze Grecja (+29%} i Rumunia (+26%} .
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w . WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
(srednio +25%} i rynkami rozwijaj<J.cymi si~ (srednio -5%}. Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp61ek, zblizone SCJ. do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziCJ.C pod uwag~ maj<J.tek- do rynk6w wschodzCJ.cych. Mogloby to oznaczac, ze inwestorzy spodziewaj<J. si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok by! podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp61ek
odnotowuj<J.cych wzrosty . Zdecydowan ie najlepsze efekty przynioslo inwestowan ie w male i sredn ie sp61ki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach}, a najgorzej wypadly duze sp61ki (WIG20 -7%}. Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%} i media (+31%}. Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%} oraz zywnosciowy (-11%}.
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwaj<J.cej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastCJ.pila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonCJ. siiCJ.. Do kor\ca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszaj<J.cym skal~ niepewnosci byly rz<J.dowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku .
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~ksz<J. dywersyfikacj~ lokat i daje szersze mozliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE} Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy oplat~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez zewn~trznych specjalist6w (Analizy Online} plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniez w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L} Sektora
Energii zostal przej~ty przez subfundusz lNG (L} Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L} Papier6w Dluznych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna} zostal przej~ty przez lNG (L} Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna}.
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert~ produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Par\stwa oczekiwania .
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost zainte resowania

naszymi produktami

emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE} . Wydaje si~, ze w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kr~gi Polak6w.
Zyczymy Par\stwu, aby caly rok 2014 by! udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji .
Zapraszamy na naszq stron~ www.ingtfi.pl

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy- 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wplacony - 15.250.000,00 z!

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wy niki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii

A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowaiony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31 ,18%
14,62%
6,39%
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0 ,39 %
-3,68%
-3 ,95%
-5,69 %

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir\skiej (L)

47,01%
23,01 %
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3 ,00 %
-4,05%
-5,29%
-10,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

~
Matgorzata Barska

::J
·!

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%

Cztonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

~

-e~~e
Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINII\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna
1.

Przeprowadzilismy badanie zalq.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Selektywnego (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (,Fundusz") z siedzibq. w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmujq.cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporzq.dzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniajq.ce i informacjy dodatkowq. (,zalq.czone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").

2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporzq.dzenie zgodnie
z wymagajq.cymi zastosowania zasadami (politykq.) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiq.g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzq.d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarzq.dzajq.cego Funduszem i reprezentujq.cego Fundusz. Ponadto Zarzq.d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa sq. zobowiq.zani do zapewnienia, aby zalq.czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzq.du Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6i:niejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zalq.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagajq.cymi
zastosowania zasadami (politykq.) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy majq.tkowq. i finansowq., jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowiq.ce podstawy jego sporzq.dzenia sq. prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zalq.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajowq. Rady Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonalnq. pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metodq.
wyrywkowq. - dokumentacji, z kt6rej wynikajq. kwoty i informacje zawarte w zalq.czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzq.d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczq.cych
szacunk6w dokonanych przez Zarzq.d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalq.czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie

dostarcT; ~o nam \\)'Starczajqcych podstav.: do W)Tazenia opinii o zalqczonym jednostkowym
spr2-wozdaniu t1nansowym traktowanym jako calosc.
4.

Naszym zdaniem zalqczone jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
przedstav.ic. rzetelnie i jasno \vszystkie infonr1acje istome dla oceny
spra\vozdawczy, jak tez S)tueccji majqtkO\vej i finansmvej bad2neg:c
31 grudnia 2013 roku;

z operacji za ol:res
na dzier1

Subfu~•cluszu

" sporz4dzone zosta!o zgodnie z wymagaHcym1 zastosowama zasadami (polityk4)
rachunkowosci, wynikajg,cymi z ustawy o rachunkowosci i >'l.ydanych na JeJ podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunko-wych;
• jest zgodne z wply\vaj'J:cymi na formy i trdc sprawozdania finansowego przep1sam1 prawa
regulujg,cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.

5.

List Tov-iac·Z)'St'Na skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzqdzone za okres spra\vozdawczy, zgocinie z obowiqzujqcymi przepisami,
zostaly dolqczone do polqczonego sprawozdania finansovvego Funduszu sporz~dZC!l1e2;0 za rck
zakori.czony dnia 31 grudr,ia 2013 roku, o kt6rym '-Vydalismy O?iniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w lmiemu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczong, odpowiedzialnosciq. sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 W arszawa
Nr ewidencyjny 130

Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 20 14 roku

& Young Audyt Polska
sp6tka z ograniczon<} odpowiedzialnosdiJJ
sp6tka komandytowa
Rondo 0Nl1, 00·1 24 War5zawa
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU SELEKTYWNEGO
lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny Fnndnsz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO
Typ fi.mduszu:
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
lNG Parasol FlO posiada osobowos6 prawnq. ING Subfundusz Selektywny utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
Konstrukcja funduszu:
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
Data utworzenia:
31 maja 2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFIIWI4033-9/6-1-209512006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu 1 marca 2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal
przeksztalcony w fundusz inwestycyjny otwarty dzialajqcy pod nazwq ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING
Okres najaki zostal utworzony:
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13 czerwca 2006 r. pod numerem RFi 238
Wpis do rejestru funduszy:
Do dnia 14 kwietnia 2010 r. Subfundusz funkcjonowal pod nazwq ING Subfundusz Selektywny Plus.
lNG Subfundusz Selektywny jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa!dopuszczalne nazwy):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

INC Subfundus:: Cot6wkowy I INC Cot6wkowy I INC (P L) Cot6wkowy
INC Subfundusz Obligacji I INC Obligacji I INC (PL) Obligacji
INC Subfundusz Ochrony Kapitalu 90 I INC Ochrony Kapitalu 90 I INC (PL) Ochrony Kapitalu 90
INC Subfundus:: Stabilnego Wzrostu I INC Stabilnego Wzrostu I INC (P L) Stabilnego W::rostu
INC Subjundus:: Zr6wnowatony I INC Zr6wnowatony I INC (PL) Zr6wnowatony
INC Subfundus:: Akcji I INC Akcji I INC (PL) Akcji
INC Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek I INC Srednich i Malych Sp6lek I INC (PL) Srednich i Malych Sp6lek
INC Subjundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I INC Akcji Srodkowoeuropejskich I INC (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
INC Subjundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
INC (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
1NC Subfundus:: Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I INC Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
INC (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Selektywny I lNG Selektywny I lNG (PL) Seleldywny
INC Subfundusz Chiny i Indie USD I 1NC Chiny i 1ndie USD I 1NG (PL) Chiny i Indie USD I 1NC Chiny i Indie
1NC Subfundus:: Rosja EUR I 1NC Rosja EUR I INC (PL) Rosja EUR I INC Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subti.mdusze realizujq indywidualnq politykt; inwestycyjnq dzit;ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszujest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci Jokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgnit;cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie od 67% do 100% aktyw6w Subfunduszu w akcje oraz od 0% do 33% aktyw6w w
instrumenty dluzne emitowane gl6wnie przez Skarb Panstwa. Alokacja aktyw6w Subfunduszu pomit;dzy akcje oraz instrumenty dluzne nie jest zalezna od oceny
biezqcej i prognozowancj sytuacji na rynku akcji i rynku instrument6w dluznych.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje sp61ek niedowartosciowanych, w przypadku kt6rych istnieje wysokie prawdopodobieflstwo wzrostu ich
wartosci. Czt;s6 aktyw6w, kt6ra nie jest ulokowana w akcjach, Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku
pienit;znego, gl6wnie emitowane, port;czone Jub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji Jokat:
I. akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne- od 67% do 100% wartosci aktyw6w.
2. akcje zagraniczne- do 30% warto5ci aktyw6w.
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone Jub
gwarantowane przcz Skarb Paflstwa lub NBP- od 0% do 33% wartosci aktyw6w.
4. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego, nie bt;dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, port;czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Paflstwa Jub NBP- do 20% wartosci aktyw6w.
5. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w.
6. zagranicznc dluzne papiery wartosciowe- do 30% wartosci aktyw6w.
7. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne - do 10% warto5ci aktyw6w.
8. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w.
10. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 2 i 6 hjcznie- do 30% wartosci aktyw6w.
II. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
12. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 3-6 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt 3.
Aktywa Subfunduszu mogq bye lokowane w papiery wartosciowe i instrumenty rynku pienit;znego dopuszczone do obrotu na Gieldzie Papier6w Wartosciowych
w Stambule (the Istanbul Stock Exchange).
Subti.mdusz dqty do osiqgnit;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark 100% WIG.
Do dnia 01.08.2013 r. Subfundusz nie stosowal wzorca sluzqccgo do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie
sit; zmiennych rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sqd rcjestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI SA, Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.
15.250.000 PLN

ING Subfundusz Selektywny

Towarzystwo jest sp61k'! akcyjn<) prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
lNG IM (Polska) S.A. jest sp61k'! akcyjn<) prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG 1M (Polska) S.A. umowy o Zarz<)dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz<)dy Sp61ek oglosily zamiar pol<)czenia w drodze przej;;cia przez sp61ky lNG TFI S.A. sp61ki lNG IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt I Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maj<)tku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61k;; lNG TFI S.A. Pol<)czenie
nast<)pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj<)cej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp61ka przejmuj<)Ca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan pol<)czenia sporz<)dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal<)cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost;;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz<)dy obu Sp61ek dzialaj<)c na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udost;;pnily opini;; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol<)czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowym jest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz<)dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz w daj<)cej sit; przewidzie6
przyszlosci, tzn. w ci<)gu co najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nie istniej<) okolicznosci wskazuj<)ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu
oraz Subfunduszu.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon<) odpowiedzialnosci'! sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujljcych
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 wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nast;;pnego nabycia.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<) oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 5% 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- nie wi<;cej niz 4% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywanc wyl<)cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kai:dego nast<;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz<) minimaln<) wysokos6 wplat w przypadku
pierwszego nabycia, nie wyzsz<)jednak niz 3.000 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<) oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplati( za konwersj;; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- opiate; umorzeniow<) w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wiycej niz 4% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wyl<)cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii S
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kai:dego nastypnego nabycia, z zastrzezeniem
zdania drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz<) minimaln<) wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz<)
jednak niz 450 zl oraz 150 zl w przypadku kai:dego kolejnego nabycia.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<) oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran<)
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
-opiate; za konwersjc; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniow'l w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 4% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<)cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<)czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<)dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<), odkupieniem oraz zamian<)jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywcy
- opiate; za konwersj;; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- opiate; umorzeniow<) w wysokosci nie wyzszej nit: I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej nit: 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- nie wi<;cej niz 4% wartosci aktyw6w netto w skali roku

lNG Subfundusz Selektywny
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Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane ):
- zbywane wyll}cznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogl} przewidywac wyzszl} minimaln~ wysokose wplaty
w przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka2:dego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l~czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzl}dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwil}zku z nabywaniem, konwersjl}, odkupieniem oraz zamianl}jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; 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 lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 4% wartosci aktyw6w netto w skali roku
W zwi¥ku ze zmianl} statutu lNG Parasol FlO z dnia 2 stycznia 2012 r. subfundusz moze zbywae r6wniezjednostki uczestnictwa kategorii E iT.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wyll}cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil}zku z nabywaniem, konwersjl} oraz zamianl}jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl} w wysokosci nie wyzszej niz 5% 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- nie wit;cej niz 1,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (nie byly zbywane):
- zbywane wyll}cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii T
okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil}zku z nabywaniem, konwersjl} oraz zamianl}jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl} w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplat<; za konwersjy I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wiycej niz I ,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De,artamentu Ksit;go

Izabela Kalinowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat
Akcje

wartosc wg
ccny nabycia

31.12.2012

wartosc na % ndzial w
dzicn bilansowy
aktywach

wartosc wg
ccny nabycia

wartosc na % ndzial w
dzien bilansowy
aktywach

189 341

210 229

94,36

0,01

0

52

0,03

96,56

189 341

210 281

94,39

192 535

223 636

96,33

490

508

0,22

0

26

193 025

224170

Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp61kach z ograniczon~
odpowiedzialnosci~

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp6lnego inwestowania majqce
siedzib~ za granicq
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne

RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Zestawienie lokat nale:':y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra/nq CZ?SC sprawo=daniafinansowego
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

AKCJE
Lp. Nazwa
1.
ADANA- TRAADANA91FO
AKGRT- TRAAKGRT9105
2.
APT- PLAPATR00018
3.
4.
A VGR - US05349V2097
5.
BBD- PLNFI1200018
6.
BMP- DE0003304200
7.
BOS- PLBOSOOOOOI9
8.
BZW - PLBZ00000044
9.
CAR- PLINTCS00010
I 0. CEZ- CZ0005112300
11. CIE- PLCIECHOOOI8
12. CMR- PLCOMAROOOI2
13. COL- PLJTRZN00011
14. CRM- PLCMRAY00029
15. DOM- PLDMDVL00012
16. EMP - PLELDRDOOO 17
17. EN!- PLERGINOOOI5
18. FCL - PLFRMCL00066
19. FTE- PLFORTEOOOI2
20. GPW- PLGPW0000017
21. HALKB - TRETHALOOO 19
22. HWE- PLVENTSOOOI9
23. IIA- AT0000809058
24. JSW- PLJSW0000015
25. JWC- PLJWCOOOOOI9
26. KER- LU0327357389
27. KGH- PLKGHMOOOO 17
28. KRU- PLKRK0000010
29. KSG- LU0611262873
30. KSW- PLKRUSZOOOI6
31. KTY - PLKETYOOOO 11
32. LCC - PLLCCRPOOO 17
33. LPP- PLLPPOOOOOII
34. LTX- PLLENTX00010
35. LWB- PLLWBGD00016
36. MAG- PLMGLAN00018
37. MBK- PLBRE0000012
38. MTEL- HU0000073507
39. NET- PLNETIA00014
40. NEU- PLTRFRM00018
41. NWR1 - GBOOB42CTW68
42. OEG IT - EE31 00084021
43. OPF- PLOPNFNOOOIO
44. ORB- PLORBISOOOI4
45. PCE- PLZCPLC00036

~

Rodzaj rynku
Aktywny rynek -:~ek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek re!,'lllowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
A1.'tywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany
Aktywny rynek - rynek regulowany

Nazwa rynku
GPWStambul
GPW Stambul
GPW Warszawa
London Stock Exchange
GPW Warszawa
GPW Frankfurt XETRA
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWPraga
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Stambul
GPW Warszawa
GPWWieden
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Budapeszt
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPWLondyn
Tallinn NASDAQ OMX
GPW Warszawa
GPW Warszawa
GPW Warszawa

_ _ _ _ Liczba Kraj siedziby emitenta
100 926 ~--- Turcja ....
278 520
39 557
28 144
2 923 622
131 323
64 188
8 796
12 434
53 965
27 686
9 776
219 229
2 964
14444
36 446
40 272
40 373
17 381
43 596
99 906
116 791
75 294
74 150
249 491
22 046
140 895
2 774
11 640
37 465
15 449
408 790
512
33 372
29 608
16 996
4 259
I 178 614
692 034
19 267
45 841
124 033
62 401
29 775
4 714
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Turcja
Polska
Ukraina
Polska
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Republika Czeska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Turcja
Polska
Austria
Polska
Polska
Luksemburg
Polska
Polska
Luksemburg
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Wt(gry
Polska
Polska
Wielka Brytania
Estonia
Polska
Polska
Polska

Wartosc wg
ceny nabycia

.

Wartosc na
31.12.2013

621--~-

1219
I 020
658
994
1496
2249
I 388
1 121
4 439
619
656
537
25
557
2 106
688
2 173
400
1 658
2 131
384
862
5 061
933
936
16 356
167
120
2 225
1 972
531
2 408
214
3 669
808
I 245
4 662
3 407
I 728
130
547
I 006
I 059
25

...----siS
1050
I 449
996
I 169
436
3 017
3 409
2 358
4221
860
948
774
24
737
2 735
685
2 736
669
I 809
I 714
396
1 052
3 939
1 272
839
16 626
230
126
2 304
3 383
679
4 608
242
3 725
1 343
2129
5 170
3 647
5 453
167
957
1 061
1 197
114

Udzialw
aktywach o/o
0,22
0,45
0,62
0,43
0,50
0,19
1,30
1,47
1,02
1,82
0,37
0,41
0,33
0,01
0,32
1,18
0,29
1,18
0,29
0,78
0,74
0,17
0,45
1,70
0,55
0,36
7,16
0,10
0,05
0,99
1,46
0,29
1,98
0,10
1,60
0,58
0,92
2,23
1,57
2,35
0,07
0,41
0,46
0,52
0,05

Wartos6 na

Udzial w

nabycia
272
12 628
14 792
4 016
2 030
17 348
3 609
779
417
I 593
6 830
I 625
795
1 061
831
4 731
864
I 880
4 157
1 029
764
2 108
823
I 881
2 975
5 951
10 902
524
2 463
845
622
862
I 233
1 335
750

31.12.2013

_aktywach%

494
14314
14316
4 214
2 278
20 044
536
560
69
1 540
9 300
1 407
1 197
1617
3 818
5 805
1 034
I 591
3 954
1 065
687
1 794
869
1 503
4 835
6 042
12 658
990
2 021
1 079
1 113
4 336
933
2 003
650

0,21
6,17
6,17
1,82
0,98
8,63
0,23
0,24
0,03
0,66
4,01
0,61
0,52
0,70
1,64
2,50
0,45
0,69
1,70
0,46
0,30
0,77
0,37
0,65
2,08
2,60
5,45
0,43
0,87
0,46
0,48
1,87
0,40
0,86
0,28

192 535

223 636

96,33

Wartosc wg
Wartosc na
ceny_nabycia .. _ _31.1__2.20 13
J-61
355
147
135

Udzialw
aktywach%
0,16

508

0,22

Wartosc wg
Lp.

Nazwa

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

PEL- PLMEDCS00015
PEO- PLPEKA000016
PGE- PLPGEROOOOIO
PGN- PLPGNIG00014
PKN- PLPKN0000018
PKO- PLPK00000016
PLZ - NL0000686772
PND- PLPOLND00019
PXM- PLMSTSD00019
PYT- ATOOOOAOOXX9
PZU- PLPZUOOOOOII
RFK- PLRAFAK00018
ROB- PLROBYG00016
SFGAT-EE3100001751
SNK- PLSTLSK00016
SNP- ROSNPPACNOR9
SNS- PLDWORY00019
SODA- TRASODAS91E5
SPTT- CZ0009093209
STP- PLSTLPD00017
SWG- PLWRWCK00013
TCELL- TRATCELL91Ml
TGN- ROTGNTACNOR8
THYAO- TRATHYA091M5
TLV- ROTL V AACNORI
TPE - PLTAURNOOO 11
TPS - PLTLKPLOOO 17
TVN- PLTVN0000017
VAKBN- TREVKFB00019
VOE-AT0000937503
WLT- PLWELTN00012
WWL- PLWA WELOOO 13
WXF- AT0000827209
ZAP- PLZAPUL00057
ZEP- PLZEPAK00012

Rodzaj_rynku
----~- .. Nazwa rynku
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Londyn
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Wieden
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek- rynek regulowany
GPW Warszawa
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
Tallinn NASDAQ OMX
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Bukareszt
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Stambul
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPWPraga
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Stambul
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Bukareszt
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Stambul
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Bukareszt
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Stambul
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPWWiedeil
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany
GPW Warszawa
Aktywny rynek - rynek regulowany

__ ~--~iczba Kraj sie~~iby emi!e!lta__~~ll¥
4 789
Polska
Polska
79 743
Polska
879 373
Polska
818 158
Polska
55 553
Polska
508 482
Holandia
1 236 001
Polska
65 099
Polska
532 099
Austria
54 695
Polska
20 716
Polska
219 906
Polska
544 074
Estonia
145 992
Polska
91 989
Rumunia
13 340 376
Polska
189 074
Turcja
433 353
Republika Czeska
88 597
Polska
5 820
Polska
16 248
Turcja
Ill 919
Rumunia
5 065
Turcja
165 276
Rumunia
3 163 862
Polska
1 382 565
Polska
1 291 596
Polska
67 367
Turcja
374 634
Austria
7 448
Polska
161360
Polska
3 497
Austria
116 724
Polska
11 513
Polska
25 963

Razem akcje notowane na aktywnym rynku regulowanym

PRAW A DO AKCJI

Lp.

Nazwa

1.
2.

EMTA- PLELMTL00033
CPGA - PLCPPRK00045

Rodzaj rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany

Nazwarynku
--G-=-=-Pw:c:c:-·warszawa

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW Warszawa

Liczba _Kraj siedziby emitt:nta
142 364
Polska
25 551

Polska

Razem prawa do akcji notowane na aktywnym rynku regulowanym

----:::::::

~

lNG S"bl\md""' Solckty.my

6

490

0,06

PRAWA POBORU
Lp. Nazwa
l.
PND PP- PLPOLNDOOIIS

----~odzaj ryn~--- ·Nienotowane na rynku aktywnym

Wartos6 wg
Wartos6 na
Udzial w
Liczba !(_raj siedzi~y emitenta~ 11_abycia ~-~·2()_1~~tywach%
65 099
Polska
0
26
0,01

Nazwarynku
nie dotyczy

----·-·--

Razem prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku regulowanym

0

26

0,01

3) Tabele dodatkowe (w tys.zlotych)
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
I.

Nazwa
AZOTY-TARNOW

Wartos6 na dzieil bilansowy
2 117

-----·

Udzial w aktywach%
--- - - - ·
0,91

SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOW A W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZJ\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Deplrtamentu Ksi~

z~~ska
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na

jednostk~t

uczestnictwa)

~

!

I.

Aktywa

31.12.2013

31.12.2012

232 158

222 788

7 352

4 707

636

7 800

1. Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci

0

0

224 144

210 229

0

0

26

52

0

0

6. N ieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

3. Transakcje przy zobowi¥aniu 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:
dluine papiery wartosciowe

II.

1 314

8 189

230 844

214 599

Zobowiqzania

Ill.

Aktywa netto (1-11)

IV.

Kapital funduszu

711 499

722 486

1. Kapital wplacony

5 752 438

5616425

-5 040 939

-4 893 939

-511 799

-528 826

-93 210

-93 89I

-4I8 589

-434 935

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
Y.

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

VI.
VII.

31144

20 939

230 844

214 599

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

3 247 308,057448

3 459 912,470590

Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategorii A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategorii P
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategorii S
Wartosc aktyw6w netto naj ednostkt; uczestn ictwa (w zl) kategoria A

3 241 602,722773
5 137,066360
568,2683 I 5

3 454 002,490472
5 083,702589
826,277529

71,09
71,09
71,09

62,02
62,02
62,02

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

Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa (w zl) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa (w zl) kategoria S

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depalamentu Ksit;gowo i Funduszy

I abela Kalinowska

Bilans na/e::y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq

lNG Subfundusz Selektywny
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CZfSC sprawozdaniafinansowego.

3. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjlltkiem wyniku z operacji przypadajllcego ua jeduostkt; uczestnictwa)

I.

Przychody z lokat

I.

Dywidendy i inne udzia!y w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwil!Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

Pozostale

II.

6 434

123

294

9 408
8 609

358

506

289

293

0
8 083
681
26 551

0
9 408
-2 680
21106

16 346
-315

-121 158

::: tytulu r6tnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:
::: tytulu r6tnic kursowych

10 205
-1 287

142 264
-8 904

27 232

18 426

8,39
8,39
8,39

5,33
5,33
5,33

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucjt;

3.

Oplaty dla depozytari usza

4.

Oplaty zwil!Zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Us!ugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13. Pozostale

VII.

6 728

8 467

7 436

Wynagrodzenie dla towarzystwa

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

2.

8 764

174

I.

I.

01.01.2012
31.12.2012

8 083

Koszty funduszu

III.
IV.
V.
VI.

01.01.2013
31.12.2013

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

Wynik z operacji

1 819

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

A
p

s
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Rachunek wyniku z operacji nalery analizowac iqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
CZ{?SC sprawozdania finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto
1. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresn sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

214 599

250 169

27 232

18 426

681

-2 680
-121 158

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

16 346
10 205

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

27 232

18 426

0
0

0
0

0
0

0
0

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

142 264

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

-10 987

-53 996

a) zmiana kapitalu wp!aconego (powi~kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapita!u wyp!aconego (zmniejszenie kapita!u z tytulu odkupionychj.u.)

136 013
147 000

102 212
-35 570

230 844
212 516

214 599
246 091

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-212 604,413142
2 003 155,639175

-951177,146606
1 663 745,592752

- jednostka A

1 995 880,366091

1 653 ./59,206365

-jednostka P

7 008,847684

9 736,01./4./8

-jednostka S

266,./25400

550,371939

2 215 760,052317

2 614 922,739358

-jednostka A

2 208 280,133790

2 589 258,553098

- jednostka P

6 955,483913

23 643,918332

-jednostka S

52.J,.J346J./

2 020,267928

-212 604,413142

-951 177,146606

-;ednostka A

-212 399,767699

-935 799,346733

-jednostka P

53,363771

-13 907,903884

-jednostka S

-258,0092l.J

-1 469,895989

8. Srcdnia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek nczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa

b) 1iczba odkupionych jednostek uczestnictwa

c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:jco od pocz:jtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

50 613 655,984993

.J8 617 775,618902

- jednostka P

1216 716,517576

1 209 707,669892

- jednostka S

6 917,543906

6 651,118506

48 589 981,989027 46 374 221,936710
- jednostka A

47 372 053,262220

45163 773,/28430

- jednostka P

1 211 579,./51216
6 349,275591

1 204 623,967303

3 24 7 308,057448

3 459 912,470590

-jednostka A
-jednostka P

3 241 602,722773

3 ./54 002,490-172

5 137,066360

5 083, 702589

-jednostka S

568,268315

826,277529

01.01.2013
3l.l2.2013

01.01.2012
31.12.2012

62,02

56,71

71,09

62,02

14,62%
59,13
2013-04-18

9,36%
54,46
2012-08-02

76,42
2013-11-25

68,96
2012-02-21

71,09

62,00

2013-12-30

2012-12-28

- jednostka S

c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

III. Zmiana wartosci akryw6w netto na jednostkf! uczestnictwa:
1. Wartos6 aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- kategoria A, P i S
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa- kategoria A, PiS
w dniu
5. Maksyma1na wartos6 aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa - kategoria A, P i S
w dniu
najednostk~

3 247 308,057448 3 459 912,470590
51 837 290,046475 49 834 134,407300

- jednostka A

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

6. Wartos6 aktyw6w netto
- kategoria A, P i S

156 208

16 245

6. L:jczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

w dniu

ING Subfundusz Selektywny
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5 824,840977

~

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

3,80%

3,82%

I.
2.
3.
4.
5.
6.

3,50%

3,50%

Procentowy udzial
Procentowy udzial
Procentowy udzial
Procentmvy udzial
Procentowy udzial
Procentowy udzial

wynagrodzenia dla Towarzystwa
wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucj~
oplat dla depozytariusza
oplat zwi<jZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
oplat za uslugi w zakresie zarz~dzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Zestawienie =mian w aktywach nett a nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czfsc
sprawozdaniafinansowego.
lNG Subfundusz Selektywny
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujq nastc;pujqce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
Ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz.l546 ze zm.)
Rozporzqdzenie 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 Rozporzqdzeniem.

I) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANJU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jc;zyku polskim i w wa1ucie po1skiej.
1nformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane sq w tysiqcach zlotych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkc; uczestnictwa. Jeze1i charakter
i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych a1bo informacji dodatkowej.
Na dziet\ bi1ansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
1) przychody z lokat netto- stanowiqce r6znicc; pomic;dzy przychodami z 1okat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (stratc;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratc;) z wyceny 1okat
Na dziet\ bilansowy przyjc;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 informacjc; dodatkowq.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywa1ne za rok 2012.

2) UJMOW ANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksic;gi rachunkowe dla ING Parasola FlO z wydzie1onymi subfunduszami prowadzi sic; oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
I.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizjc; mak1erskq.
Skladniki to kat nabyte nieodplatnie posiadajq cenc; nabycia r6wnq zeru.
3.
4.

Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq cenc; nabycia wynikajqcq z ceny nabycia tych skladnik6w 1okat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty tub otrzymane przychody pienic;zne.

5.

Zmianc; wartosci nomina1nej nabytych akcji , nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sic; w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje sic; zmiany 1iczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk tub stratc; ze zbycia lokat wylicza sic; metodq HIFO (najdrozsze sprzedaje sic; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej bieiqcej wartosci ksic;gowej (nie stosuje sic; do
skladnik6w lokat bc;dqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
Zysk tub stratc; ze zbycia walut wy1icza sic; zgodnie z pkt 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika 1okat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sic; nabycie skladnika.

7.
8.
9.

Naleinq dywidendc; z akcji/prawo poboru akcji notowanych na rynku aktywnym ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby
wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglc;dniajqcy wartosci tego prawa.

I 0.

Prawo poboru akcji nienotowanych na rynku aktywnym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku aktywnym ujmuje sic; w
ksic;gach rachunkowych w dniu nastc;pnym po dniu ustalenia tych praw.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje sic; za zbyte, wedlug wartosci r6wnej zeru, w dniu nastc;pnym po wygasnic;ciu tego prawa.
Niezrea1izowany zysklstrata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.

II.
12.
13.
14.

Skladniki 1okat nabyte/zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglc;dnia sic; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowiqzm\.

15.

Jezeli transakcja kupna/sprzedaiy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujc;ta w ksic;gach rachunkowych w nastc;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sic; wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupna/sprzedazy, a przede
wszystkim date; nabycia, roz1iczenia (daty przeplyw6w pienic;znych).

16.

Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sic; w walucie, w kt6rej Sq wyraione, a takie w walucie po1skiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej wa1uty na dzien ujc;cia tych operacji w ksic;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu sq wyraione w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu - ich wartos6 okresla sic; w relacji do euro.

17.

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowiq
lokat Subfunduszu a ich ujc;cie w ksic;gach nastc;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.

18.

Zobowiqzania i naleznosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna tub sprzedazy waluty w zwiqzku z rozliczeniami wa1utowymi kupna
tub sprzedaiy papier6w wartosciowych wycenia sic; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach

19.

20.

b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sic; zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sic; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej)
c) Dodatnie sal do r6inic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienic;znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaciqgnic;tych przez Subfundusz rozlicza sic; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej)
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pienic;znych, na1eznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych

21.

Odsetki naliczone oraz na1ezne od srodk6w pi enic;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powic;kszajq wartos6 aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.

22.

W kazdym dniu wyceny tworzy sic; rezerwc; na przewidywane wydatki . Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq

rezerwc;. Limitowane koszty operacyjne Sq ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego 1imitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kaidego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapita1e wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
23.

Towarzystwo z tytulu administracji i zarzqdzan ia Subfunduszem pobiera na koniec kaidego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie na1iczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.

lNG Subfundusz Selektywny
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24.
25.

26.
27.

28.
29.

Towarzystwo pobiera oplatt; dystrybucyjn<j, oplatt; za konwersjt; oraz oplatt; umorzeniow<j (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowi<j zobowi<jZanie wobec TFI- nie S<j ujmowane w przychodach i kosztach.
Koszty zwi<jZane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane S<j w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci<j:l:aj<j Fundusz w
calosci- partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj<jcy dzien ujt;cia zobowi<jZania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt;
zbycia!nabycia skladnik6w lokat dotycz<jC<j wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<j:l:aj<j te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
Ksit;gi rachunkowe prowadzone S<\ w taki spos6b, aby na kaidy dzien wyceny mozliwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadaj<jcych kaid<j
kategorit; jednostek uczestnictwa (JU).
Dniem wprowadzenia do ksi<jg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj<jcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi<jZania zwi<jZane z nabywaniem i umarzaniem JU wyraiane S<j w kwocie wymagaj<jcej zaplaty.
JU podlegaj<j odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<j JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowi<Jzm\ i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzien sporz<jdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi<jZail Funduszu oraz zobowi<jzan Funduszu zwi<jZanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostkt; 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 Subfunduszu wycenia sit;, a zobowi<jzania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporz<jdzen ia.
Wartosc godziw<j 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
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<j nastt;puj<jce 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,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j,
II) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartosc godziw<j skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku
innej,
stanowi<jcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

6.

Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znacz<jco niski, alba na danym skladniku lokat 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).
Wartosc godziw'! skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej,
stanowi'!cej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit; wartosc wyznaczon<j 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 przyjmuje sit; cent; z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt;pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostt;pne S<j informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sit;
sredni<j arytmetyczn<j z n~lepszych ofert kupna i sprzedaiy, z tym, ze uwzglt;dnienie wyl<jcznie oferty sprzedaiy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;du na brak ofert sprzedaiy uwzglt;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie S<j dost.,:pne, to do wyceny stosuje siy sredni<j arytmetyczn<j z najlepszych ofert kupna i sprzedaiy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi<jcu.
3) jezeli niedostt;pne S<j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit( wartosc oszacowan<j przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), ajezeli oszacowania te nie S'! dost<(pne- stosuje sit; wartosc oszacowana przez wyspecjalizowan<j
niezalezn<j jednostkt; swiadcz<jC<j tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplyw6w pieniyznych zwi<jZanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostkt; tak'! uznaje sit; za niezalezn'!, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;pne S<j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszon<j na aktywnym rynku cent;
nier6zni<jcego sit; istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat bt;d'!cych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym rynku, wartosci<j godziw<j jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec kaidego kolejnego miesi<jca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesi<jca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczdnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic<j kryterium wyboru
rynku g16wnego jest mozliwosc dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
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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 rynleu gl6wnego nast~puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynle6w od dnia rozpocz~cia notowan do konca oleresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna si~ obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynleu dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynleach w dniu pierwszego notowania.
7. Do wyceny sleladnik6w lokat przyjmuje si~ leurs z taleif liczbif miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
8. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajifCY lifcznie nast~pujifce kryteria:
1) instrumenty b~difce przedmiotcm obrotu na rynku Sif jednorodne,
2) zazwyczaj w leai:dym momencie wyst~pujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane sq do publicznej wiadomosci.
9. Razem z comiesi~cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnosc rynleu dla kazdego skladnika loleat. Jezeli przez badany
miesiqc by! dost~pny leurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dost~pna byla regulamie informacja o ofertach kupna sprzedai:y, to uznaje sit;, ze rynek dla dan ego
skladnika lokat jest aktywny.
III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aletywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sq nast<;pujqce skladnilei loleat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do alecji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib~ za granicq,
12) depozyty,
13) waluty nieb~dqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni~znego.
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
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynleu pienit;znego b~dqcych papierarni wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okai:e sit; leonieczne. Skutele wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sit; odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub leoszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza si~ w cit;zar pozostalych leoszt6w
Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajqce 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 uwzgl~dniajqc 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 b~dzie stanowic sumt; 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 si~ wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych sleladnik6w loleat- wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug sleorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nast<;puje od dnia
ujt;cia w lesi~gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transalecji nabycia dany skladnik lokat wykazuje si~ w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanq cen;; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienit;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wvceny skladnik6w loleat
I. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia si~, poczifwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl~dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okaze sit; konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si~, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedazy, metodq korekty r6znicy pomit;dzy cenif 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 dzien przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cen<; nabycia tego skladnika i stanowi podstawt; do
wyliczen 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 wyleupu.
4. Nalcznosci z tytulu udzielonej pozyczlei papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych us tala sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
I. W przypadleu skladnik6w lokat nienotowanych na aletywnym rynku niebt;dqcych papierami dluznymi stosuje si~ ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc ustala si~ wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost~pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomit;dzy niezaleznymi od siebie i nie powiqzanymi ze sob if stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod~ por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metod~ por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metod<; zdyskontowanych przeplyw6w pienit;znych,
d) metody ksi~gowe, a w szczeg6lnosci metod~ skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru- ich wartosc wyznacza si~ przy uzyciu modelu, uwzgl~dniajqcego w szczeg6lnosci wartosc
godziwq akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartos6 wynikajqcif z nabycia tych alecji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych warrantom
lub prawom poboru;
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3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zni'lcego siy istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi¥ku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w ich wartosc stanowi wartosc nominalna powiykszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
6) 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 jednostky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzefl maj'lcych wplyw na ich wartosc godziw'l, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostky uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuluczestnictwa;
7) 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 pieniyznych;
8) w przypadku walut nie byd'\cych depozytami - ich wartosc wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dziefl Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.

3.
4.

Do czynnik6w uwzglydnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt I), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. I
pkt 1), nalez'l:
I) dostypnosc wystarczaj'lcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz'lce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplyn'll od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn'll od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie byd'\ce niezaleznymi od
siebie i nie powi¥anymi ze sob'! stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt I)- 2) i pkt 7) pochodz'l z aktywnego rynku.
Modele i melody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2, ustalane S'l w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny byd'! stosowane w spos6b ci'lgly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze byd'l prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wyccna 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<:)notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S<:) 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¥ania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla siy w relacji do euro.

3.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOW ANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian nie wprowadzono.

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- zapis na akcje nowej emisji

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 odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wycmitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczet1
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wynagrodzenie TFJ

31.12.2013

31.12.2012

379

I 634

10
120

6 000
166

127
636

7 800

31.12.2013

31.12.2012

58

1 072

296
210

46
6 436

750

635

726

631

1314

8189
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NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENII';ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys.

i

Wartos6na31.12.2013
ING

Ba~~n~I~s~a~u~ 1 PLN__________\V__\V~Ijc;:6

ING Bank Sl<jski S.A. I EUR
ING Bank Sl<jski S.A. I HUF
ING Bank Sl<jski S.A. I RON
lNG Bank Sl<jski S.A.I TRY
lNG Bank Sl<jski S.A. I USD

II

0, I
28
2
0,4

I

Wartos6na31.12.2012

w7P3~~r-\V wai~~~4-

- _

_w_/sL9~

26

0
2
2
I

I

07

2

4j

0,3 ------~---1
4 707

-----,-yst

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENII;;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZP;CYCH
ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU- w tys.
Srednia wartosc w walucie
Waluta
Srednia wartosc w walucie
sprawozda~ia_(PLN)
Srectni w okresie sprawozctawczym poziom sroctkow
PLN
4 912
4 912
CZK
pienit;znych:
413
78
RON
25
23
HUF
3 491
49
USD
0
EUR
24
103
TRY
95
158
5 324
IlL EKWIW ALENTY SRODKOW PIENit;:ZNYCH
Nic dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCIP;ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktywow obciljt:onych ryzykiem wartosci godziwej wynikajljcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktywow netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiotksze dla instrumentow o stalym oprocentowaniu. Zaleznos6 cen instrumentow dlut:nych od rynkowych stop procentowych jest odwrotna.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnikow lokat obciljt:onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktywow obciljt:onych ryzykiem przeplywow srodkow pienit;znych wynikajljcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dlut:nych instrumentow finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplywow pienit;znych wynik<UlJce ze stopy
procentowej, ktora okresowo us tal ana jest dla dane go instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnikow lokat obciljt:onych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Glownymi czynnikami ryzyka kredytowego Slj: ryzyko nicdotrzymania warunkow, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Uczestnicy Funduszu akceptujlj niskie ryzyko kredytowe wynikaj<jce z inwestycji w instrumenty dlut:ne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz obligacje municypalne i korporacyjne wiljt:lj sit; z wyzszym ryzykiem kredytowym, uzalet:nionym od wiarygodnosci
kredytowej emitenta. Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnikow lokat obciljt:onych tym ryzykiem.
Inwestycje w lokaty bankowe zwiljZane SlJ z ryzykiem kredytowym banku. Pozostaj<jce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Slj na
jednodniowych lokatach overnight. Lokaty te zakladane SlJ na okres jednego dnia roboczego lub na okres obejmuj<jcy dzien otwarcia lokaty oraz nastt;puj<jce
po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 3,16% wartosci aktywow.
3. POZIOM OBCIP;ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIP;ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktywow netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. Na rachunkach bankowych Subfunduszu znajduje sit; 0, I tys. euro, 2 tys. lej rumunskich, 0,4 tys dolarow amerykanskich, 28 tys. forintow
wt;gierskich oraz I tys. lir tureckich, ktore stanowily 0,003% wartosci aktywow. Zagraniczne papiery wartosciowe, notowane na gieldach zagranicznych
stanowily 18,69% wartosci aktywow.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawar! transakcji tego typu.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciljgal kredytow i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
I. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polsk<j (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pieniyzne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
0,1
28
2
I
0,4

EUR
HUF
RON
TRY
USD

w przeliczeniu:
I
0
2
2
I

lNG Subfundusz Selektywny
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PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

w walucie obcej:
26
I
2
0,3

31.12.2012
w przeliczeniu:
EUR
107
HUF
I
RON
4
TRY
I
USD

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

C z~s c aktyw6w zainwestowanych w papiery wartosciowe emitent6w zagranicznych denominowana jest w walutach obcych. Na potrzeby codziennej wyceny
wyliczanajest wartos6 tych aktyw6w w zlotych pol skich. Wartosc zagranicznych papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej wyniosla:

31.12.2013
w walucie obcej :
54 036
1611
12 425
7 214
331
141
370 085
Na naleznosc iach z tytulu zbytych lokat znajduje siy:

CZK
EUR
RON
TRY
USD
GBP
HUF

w przeliczeniu:
8 175
6 681
11 509
10 188
996
703
5 170

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

31.12.2013
w walucie obcej :
w przeliczeniu:
- EUR
- PLN
Na zobowi<jzaniach z tytulu nabytych aktyw6w znajduje siy:
31.12.2013
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
- PLN
-RON

w walucie obcej :
3 476
10 826
8 256
319
361
-

31.12.2012
w przeliczeniu:
CZK
- PLN
EUR
14 213 PLN
RON
9 956 PLN
TRY
14 329 PLN
USD
988 PLN
GBP
I 809 PLN
HUF
- PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
71 EUR
289 PLN
31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
I 165 RON
I 072 PLN

Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyrai:one S<j wyl<jcznie w zlotych polskich .
2. DODA TNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezreal izowane (w tys .zl)
01.01.2013
31.12.2013

Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (RON)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (CZK)
Akcje - zrealizowane r6zn ice kursowe (EUR)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (RON)

01.01.2012
31.12.2012

72
431
23

521
2 057

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Akcje- niezreal izowane r6znice kursowe (CZK)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Akcje - niezrealizowane r6zn ice kursowe (HUF)
Akcje- niezrealizowane r6zn ice kursowe (RON)
Akcje - n iezrealizowane r6znice kursowe (TRY)
Akcje- niezrealizowane r6znice kursowe (USD)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (CZK)
Akcje - zrealizowane r6Zn ice kursowe (HUF)
Akcje - zrealizowane r6Znice kursowe (RON)
Akcje - zrealizowane r6Znice kursowe (TRY)
Akcje- zrealizowane r6znice kursowe (USD)

-676
- 177
-26

-2 045
-4 695

-656

-370
-353
-36

Zrealizowane r6inice kursowe razem
Nie=realizowane r6inice kursowe razem

-315
-1 287

I 819
-8 904

-462
-18
-77
-36

-1 793
-346
-25

4 . SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
kurs CZK (korona czeska) - 0,1513
kurs EUR (euro)- 4, 1472
kurs HUF (forint w~g i ersk i ) za I 00- I ,3969
kurs TRY (lira turecka) - I ,4 122
kurs RON (lej rumUI\sk i) - 0,9262
kurs USD (dolar amerykat\ski) - 3,0 12
kurs GBP (funt szterling) - 4,9828

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

Gr upy lokat

OJ. 01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa poboru

16 343
3

121 158

Razem

16 346

121158

2. WZ ROST (SP ADEK) NIEZREALIZOW AN EGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys .zl)

Gr upy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

akcje
prawa poboru
prawa do akcji

10 213
-26
18

142 464
52
-252

Razem

10 205

142 264

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACON E DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduj e wyp lacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.
ING Subfundusz Selektywny
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NOTA 11
KOSZTY SUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKR YWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj~tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklcrskich, oplat transakcyjnych zwi~zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci¥en nalozonych
przez wlasciwe organy panstwowe w zwi¥ku z dzialalnosci~ Subfunduszu, kt6re pokrywane s~ bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj~ limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Nie dotyczy
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRI;:BNIENIE CZI;:SCI ZMIENNEJ)

Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec katdego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kate go ria P
kategoria S
kate go ria I
kate go ria K
kategoria E
kategoria T

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,50
1,20

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
3,50
3,50
3,50

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

230 844

214 599

250 169

481 458

71,09

62,02

56,71

87,93

-------------------

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl):
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl):
-kategorie A, P, S

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

oyrektoroepr~

/z~bela Kalinowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczl!cych zdarzeniach dotyczl!cych lat ubieglych, ujfttych w sprawozdaniu finansowym za bie:i:l!CY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczl!cych zdarzeniach jakie nastl!pily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~tdnionych

w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6:i:nic pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporzl!dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie zaszly.

4)

Dokonane korekty

bl~d6w

podstawowych.

Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do mo:i:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwil!zane.
Nie dotyczy.

6)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplynl!C na
majl!tkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

ocen~t

sytuacji

Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Snbfnnduszu
Fundusz oblicza calkowitq ekspozycj<; zgodnie z rozporz<jdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz
warunk6w prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowanq metodq calkowitej ekspozycji
Subfunduszu jest metoda zaangal:owania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporzqdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, sq nast<;pujqce:

.I
I

Nazwa

!

I

Subfu.l1duszu__i-M· etodaMzaet ogdazaowania

lNG Selektywny

30

Oczekiwana wartos6 wskainika dzwigni
N1eprzekraczalna wartoscl. finansowej oraz prawopodobienstwo jego
calkowitej ekspozyCJi
100% wartosci aktyw6w
subfunduszu

~:-o

I

.-P_rz_e_k_ro_c_z_e_m_·a_ _ _ _ _-+_P~ortfelr.e~erencyjny

I

l

I

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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lNG Subfundusz Selektywny
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330) Zarz'ld lNG Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Selektywnego, na kt6re sklada sitt:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 3 I grudnia 2013 r. o wartosci 224.170 tys. zlotych;
3) bilans sporz'ldzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 230.844 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj<lCY zy$k z operacji w kwocie 27.232 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'lce zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 16.245 tys. zlotych;
6) noty objasniaj'lce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zar::qdu

Dariusz Korona
C::lonek Zarzqdu

Gerardus Dashorst
C::lonek Zar::qdu

~~~(!
Robet1 Bohynik
C::lonek Zar::qdu

~~

Dyrektor Departamentu Ksifgowosci Fundus::y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'lc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'ldzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl'lski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu
Selektywny (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZ<lCe stan6w aktyw6w,
w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach
papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz'ldzonego 7 kwietnia 2014 r., S'l zgodne ze stanem faktycznym.

DYRE
Departamentu Opcracj i
i Klient6w S

LA.S ll:(P$

TOR

OYI{

Depa11amentu 0 J ..
ll\ ! Ul\;\
. Ki . I ~
- ftynkull
Fin:~nsll\}'·'1·
I l ~l!t ' s
'
'I
• t eg1cznych

Slawomir Trap~zo

lNG BANK SLJ\SKI Spo/ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Kapital zak/adowy- 130 100 000,00 zl

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

KRS 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapital wp/acony- 130 100 000,00 zl

Sqd Rejonowy w Katowicach

ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

ING A.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,

Rok 2013 byl korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini(itych. Najwi(ikszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500) . W najwif:ikszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini(itych okazala si(i Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57% . lndeks 50 najwi(ikszych sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si(i nie tylko sp61ki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie . Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq sif:i o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si(i sytuacja na rynkach wschodzqcych . Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych si(i ucierpial indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%). Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%).
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz(idu 8% plasowal si(i pomi(idzy rynkami rozwini(itymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi Sif:i (srednio -5% ). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag(i zyski sp61ek, zblizone sq do
kraj6w rozwini(itych, a jesli wziqc pod uwag(i majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, ze inwestorzy spodziewajq sif:i
wzrost6w wynik6w polskich przedsi(ibiorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok byl podobny do roku 2009, jesli chodzi o klasf:i sp61ek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowan ie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp61ki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly duze sp61ki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si(i inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%). Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%) oraz zywnosciowy (-11%) .
Dla rynku dlugu rok 2013 byl zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byl pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq . Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwif:ikszajqcym skalf:i niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian(i polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wif:ikszq dywersyfikacjf:i lokat i daje szersze mozliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie .
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy oplat(i za zarzqdzanie funduszami dost(ipnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione przez zewn(itrznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa fundus zy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE bf:idqcych w ofercie 15 TFI. R6wniez w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO . W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przej(ity przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przej(ity przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert(i produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Panstwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy Sif:i z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podzi(ikowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost za interesowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje Si(i, ze w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne OSZCZ(idzanie staje Si(i koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze kr(igi Polak6w .
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2014 byl udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stron(i 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

I

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp61ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31,18%
14,62%
6,39%
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0,39%
-3,68%
-3,95%
-5,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki tacir'iskiej (L)

47,01%
23,01%
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3,00%
-4,05%
-5,29%
-10,31%
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

vViceprezes Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

2,69%
3,16%
3,09%
3,58%
3,48%
3,74%

Czlonek Zarzqdu

p...:;.:~---~
Malgorzata Barska
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lNG SUBFUNDUSZ CHINY I INDIE USD
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna

1.

Przeprowadzilismy badanie zal<!czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Chiny
i Indie USD (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (, Fundusz") z siedzib<! w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj'!cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporz<!dzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniaj'!ce i inforrnacjl( dodatkow'! (, zal<!czone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").

2.

Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz<!dzenie zgodnie
z· wymagaj'!cymi zastosowania zasadami (polityk'!) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi'!g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz<!d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej , Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz<!dzaj'!cego Funduszem i reprezentuj'!cego Fundusz. Ponadto Zarz<!d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S'! zobowi'!zani do zapewnienia, aby zal<!czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz inforrnacja Zarz<!du Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrze5nia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6Zniejszymi zmianami , ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zal<!czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagaj'!cymi
zastosowania zasadami (polityk'!) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy maj'!tkow'! i finansow'!, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowi'!ce podstawy jego sporz<!dzenia S<! prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.

3.

Badanie zal<!czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow'! Radtr Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln<! pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod<!
wyrywkow'! - dokumentacji, z kt6rej wynikaj'! kwoty i inforrnacje zawarte w zal<!czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym . Badanie obejmowalo r6wniez ocen(( poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarz<!d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz'!cych
szacunk6w dokonanych przez Zarz<!d Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zal<!czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
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dostarczylo nam wystarczaj(!cych podstaw do wyrazenia opinii o zal(!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym j ako calosc.
4.

Naszym zdaniem zal(!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(!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 20 13 roku;
• sporz(!dzone zostalo zgodnie z wymagaHcymt zastosowania zasadami (polityk<j.)
rachunkowosci, wynikaj(!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi(!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj(!cymi na formtt i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj(!cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.

5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzi:j.dzone za ok.res sprawozdawczy, zgodnie z obowi(!ZUjqcymi przepisami,
zostaly dol<j.czone do pol<j.czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz<j.dzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 20 13 roku, o kt6rym wydalismy opmlt( z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w tmtenm
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczon<j. odpowiedzialnosci<j. sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

Biegly Rewident
Nr 11942

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Ernst & Young Audyt Polska
sp6fka z ograniczon'l odpowiedzialno~ci'!
R
sp61fca komandytowa
ondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ CHINY I INDIE USD

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROW ADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SUBFUNDUSZU CHINY I INDIE USD
lNG Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

Typ funduszu:

Konstrukcja funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
ING Parasol FIO posiada osobowos6 prawnq. lNG Subfundusz Chiny i Indie USD utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31.05.2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFIIW/4033-9/6-1-2095/2006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")
W dniu 1.03.2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fundusz inwestycyjny otwarty dzial'\iqcy pod nazwq ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol FlO).
lNG Subfundusz Chiny i Indie USD powstal z przeksztalcenia w dniu 10.12.2010 r., na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i art.240
ust.2 pkt.3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, ING FlO Chiny i Indie USD w nowy subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr
DFL/4032/62/2011 0/VVU/9-1 0-1/AP z dnia 23.09.2010 r.)

Data utworzenia:

Decyzjq z dnia 26.04.2004 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie ING FlO Chiny i Indie USD (decyzja nr DFIIW/4032-9/71/1660/04). Fundusz ten dzialal wczesniej pod nazwq ING FlO Zagranicznych Funduszy Dolarowych oraz lNG FlO Obligacji
Dolarowych.
Okres na j aki zostal utworzony:

Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony

Wpis do rejestru funduszy:

13.06.2006 r. pod numerem RFi 238
ING FlO Chiny i Indie USD by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 163.

ING Subfundusz Chiny i In die USD jest jednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokrdlony w ramach Funduszu (nazwa/dopuszczalne nazwy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

JNG Subfimdusz Got6wkowy I JNG Got6wkowy I JNG (PL) Got6wkowy
ING Subfundusz Obligacji I ING Obligacji I 1NG (PL) Obligacji
1NG Subfimdusz Ochrony Kapitalu 90 I JNG Ochrony Kapitalu 90 I JNG (PL) Ochrony Kapitalu 90
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu I ING Stabilnego Wzrostu I 1NG (PL) Stabilnego Wzrostu
1NG Subfundusz Zr6wnowatony I JNG Zr6wnowatony I JNG (P L) Zr6wnowatony
JNG Subfundus:::. Akcji I JNG Akcji I ING (PL) Akcji
JNG Subfundus:::. Srednich i Malych Sp6lekl JNG Srednich i Malych Sp6lekl JNG (PL) Srednich i Malych Sp6lek
ING Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I ING Akcji Srodkowoeuropejskich I JNG (PL) Akcji Srodkowoeuropejskich
JNG Subfimdus::. Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I JNG Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
JNG (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
JNG Subfundus::. Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I JNG Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
JNG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
JNG Subfundusz Selektywny I JNG Selektywny I ING (PL) Selektywny
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD I lNG Chiny i In die USD I lNG (PL) Chiny i lndie USD /lNG Chiny i In die
lNG Subjundusz Rosja EUR I JNG Rosja EUR I JNG (PL) Rosja EUR I 1NG Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualnq polityk~ inwestycyjnq dzi((ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgni~cia celu inwestycyjnego.
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego
inwestowania majqcych siedzib(( za granicq. Subfunduszjest funduszem typu "fundusz funduszy" (fund of funds), tzn. lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa
innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania majqce siedzib~ za granicq.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje si~ Fundusz, jest wzrost wartosci aktyw6w Funduszu w dlugim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz inwestuje przede wszystkim
w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzib(( za granicq, kt6re emitujq tytuly uczestnictwa denominowane w
dolarach amerykaflskich i kt6re lokujq swoje aktywa gl6wnie w akcje oraz koncentrujq swoje inwestycje na rynku chiflskim lub indyjskim.
Fundusz przyjmuje, ze fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib~ za granicq, koncentrujq swoje inwestycje na rynku rosyjskim,
jezeli zgodnie z ich politykq inwestycyjnq bezposrednio lokujq co najmniej 66% swoich aktyw6w w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze
udzialowym i co najmniej 50% w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze udzialowym emitowanych przez sp61ki dopuszczone do obrotu na
rynkach zorganizowanych w Chiflskiej Republice Ludowej lub Republice Indii bqdi przez sp6lki majqce siedzib(( w Chiflskiej Republice Ludowej lub Republice
Indii bqdi przez sp61ki majqce siedzib(( w innych paflstwach i prowadzqce dzialalnos6 gl6wnie na terenie w Chiflskiej Republiki Ludowej lub Republiki Indii.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq zgodnie z nasti(pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania m'\iqcych
-oct 70% do 100% wartosci aktyw6w,

siedzib~

za granicq, o kt6rych mowa w § 4 ust.l statutu

2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego denominowane w dolarach amerykaflskich, emitowane, por~czone lub gwarantowane przez rzqdy
paflstw nalezqcych do OECD lub mi~dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest RP lub co najmniej jedno z panstw nalezqcych do OECD - do 30%
wartosci aktyw6w,
3. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego inne niz wskazane w pkt. 2- do 20% wartosci aktyw6w,
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w,
5. depozyty denominowane w dolarach amerykanskich- do 20% wartosci aktyw6w.
Aktywa Subfunduszu denominowane w dolarach amerykanskich stanowiq do 100% wartosci aktyw6w.
Subfundusz dijZy do osiqgni~cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark: 50% MSCI Golden Dragon USD Index+ 50% MSCI India USD Index.

ING Subfundusz Chiny i lndie USD

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
S<jd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

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

Towarzystwo jest sp6lkq akcyjnq prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do ING Investment Management (Polska) S.A (ING IM (Polska) S.A).
lNG IM (Polska) S.A jest sp6lkq akcyjnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez ING TFI S.A., zawar! zING IM (Polska) S.A umowt; o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp61ek oglosily zamiar pol<jczenia w drodze przejt;cia przez sp61kt; ING TFI S.A sp6lki ING IM (Polska) S.A w trybie okreslonym w
art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majqtku sp6lki ING IM (Polska) S.A na sp61kt; ING TFI S.A Polqczenie
nast<jpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujqcej poprzez emisjt; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujqca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan polqczenia sporz<jdzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal<jcznikami wskazanymi w art. 499 § 2
K.s.h zostal udostt;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz<jdy obu Sp6lek dzialaj<)c na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci planu
polqczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony. Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz<jdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez
Fundusz oraz Subfundusz w daj<jcej sit; przewidziee przyszlosci, tzn. w ci<jgu co najmniej 12 miesit;cy od 31.12.2013 r.
W dniu 4 kwietnia 2014 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie o zamiarze pol<jczenia Subfunduszu z ING Akcji Srodkowoeuropejskich. Podstawt; pol<jczenia
stanowi zezwolenie KNF z dnia 17 marca 2014 r. (nr DFI!l/40321661151131AG). Pol<jczenie nast<jpi w drodze przejt;cia aktyw6w Subfunduszu przez ING Akcji
Srodkowoeuropejskich.
W dniu 27 czerwca 2014 r. Towarzystwo przydzieli kai:demu uczestnikowi ING Chiny i Indie (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa ING Akcji
Srodkowoeuropejskich (subfunduszu przejmuj<jcego), w liczbie wynikaj<jcej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa ING Chiny i lndie posiadanych
przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w netto ING Chiny i Indie przypadaj<jcych najednostkt; uczestnictwa w dniu 26 czerwca 2014 r. przez wartose aktyw6w netto
ING Akcji Srodkowoeuropejskich przypadaj<jcych najednostkt; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczon'l odpowiedzialnosci'l sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je roznicuj!lcych
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 wysokose wplat tytulem nabycia: 200 zllub 50 dolar6w amerykm'lskich w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zllub 10 dolar6w amerykm'lskich w
przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<) oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% 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- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (odkupione w calosci):
- zbywane wyl<jcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcia umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna l<jczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Subfunduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% 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- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r. - 3%)
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (odkupione w calosci):
- zbywane wyl<jcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy Il(E lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezcniem, ze umowa IKE lub IKZE mogq przewidywae wyzsz<j minimalnq wysokose wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l<jczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i innych
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplato; za konwersjt; I zamiano; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; 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 ummvy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r. - 3%)
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Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P (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 lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii P okresla
umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku ka2:dego nastt;pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz'l minimaln'l wysokos6 wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzsz'ljednak niz 3.000 zl.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow'l w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S (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 lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla
umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku ka2:dego nastt;pnego nabycia, z zastrzezeniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywa6 wyzsz'l minimaln'l wysokos6 wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzsz'l jednak niz
450 zl oraz ISO zl w przypadku ka2:dego kolejnego nabycia.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach dane go programu inwestycyjnego, pobieran'l
jcdnorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow'l w wysokosci nie wyzszej niz 4,5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)
Odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach konwersji realizowane jest w walucie polskiej. Jednostki uczestnictwa nabyte za wplatt; dokonanq w dolarach
amerykaflskich nie podlcgajq konwersji.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys. zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat

31.12.2012

wartosc wg wartosc na dzieii % udzialw
ceny nabycia
bilansowy
aktywach

warto§C wg wartosc na dzieii
ceny nabycia
bilansowy

% ndzialw
aktywach

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
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za
granicq

29 259

33 007

97,76

29 955

34 964

96,75

29 259

33 007

97,76

29 955

34 964

96,75

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne

RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor De

Zestawienie lokat nalei:y analizowac lqc:::nie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq C::?SC sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniaj'lce (w tys.zlotych)
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania maj:tce

Nazwa

Rodzaj rynku

---Nienotowane na rynku aktywnym

--~---~--

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

DWSCEE2 LX- LU0273176932
HSBCIIC LX- LU0164881350
INGLTWP LX- LU0119216801
PICGRCI LX- LU0168448610
PIPINEI LX- LU0180457029
SISGRCC LX- LU0140637140
SIS INCA LX- LU026441 0993

Nienotowane na rynku aktywnym
Nienotowane na rynku aktywnym
Nienotowane na rynku aktywuym
Nienotowane na rynku aktywnym
Nienotowane na rynku aktywnym
Nienotowane na rynku aktywnym

siedzib~t

za granic:t

Nazwa rynku Emitent
nie dotyczy DWS INVEST CHINESE EQUITY-E2 (SICAV)
nie dotyczy HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS INDIAN EQUITIES
nie dotyczy ING (L) Greater China (SICAV)
nie dotyczy Pictet- Greater China (SICAV)
nie dotyczy Pictet - Indian Equities (SICAV)
nie dotyczy Schroder International Selection Fund Greater China (SICAV)
nie dotyczy Schroder International Selection Fund Indian Equity USD (SICAV)
--··-----~-------··

Kraj siedziby
emitenta

Liczba jednostek
uczesnictwa

Wartos6 wg
ceny nabycia

---··--···~--··

Wartos6 na
3!.12.2013

Udzialw
aktywach%

··--

9 363
12 561
2 324,447
2 050,3139
5 637,9965
20 654
14 348,99

4449
5 631
4 975
2 143
5 330
2 158
4 573

5 031
5 380
6 078
2 679
5 545
2 693
5 601

14,90
15,93
18,00
7,94
16,42
7,98
16,59

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzibfi za granicq

29259

33 007

97,76

Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg
Luksemburg

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.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.

PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOW ANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZI\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor D 1 l J W t " '

Izabela Kalinowska
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2. BILANS
sporz:tdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk'< uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

33 763

36 137

1. Srodki pieni~t:i:ne i ich ekwiwalenty

338

1 089

2. Na1e:i:nosci

418

84

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sil( drugiej strony do odkupu

0

0

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

0

0

0

0

33 007

34 964

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

Aktywa

dluine papiery wartosciowe

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

II.
lii.

IV.

Zobowiqzania
Aktywa netto (I-ll)
Kapital funduszu

47 873

48 848

207 497

196 347

-159 624

-147 499

-17 962

-17 838

-6 111

-5 152

-11 851

-12 686

Dochody zatrzymane
I. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z 1okat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia lokal
VI.

VII.

118
36 019

1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)
V.

104
33 659

3 748

5 009

33 659

36 019

423 053 ,718650

436 080,396119

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumu1owany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) - kategoria A

79,56 zl

Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa w PLN- kategoria A

$

Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa w USD- kategoria A

26,4143

$

82,60 zl
26,6486

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

D~artamentu

Ksll(

\ lzabela Kallnowska

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz<;sc sprawozdaniafinansowego.
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RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

3.

(w tys.zlotych z wyjljtkicm wynikn z opcracji przypadaj:jcego na

I.

jednostk~

Przychody z lokat
I.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<j.Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych

II.

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

86

80

9

12

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

5.

uczestnictwa)

Pozostale, w tym:

77

68

- przychody z tytulu premii inwestycyjnej

77

67

1 045

1147

I 028

I 109

13

35

Koszty funduszu
I.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwiljZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarz<jdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe
II.

Koszty zwi<jzane z posiadaniem nieruchomosci

II.

Ujemne saldo r6:i:nic kursowych

12. Pozostale

!II.
IV.

3

0
1 045
-959
-426

0
1147
-1 067
4 391

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

835

-872

z tytulu r6tnic kursowych

938

782

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

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
I.
2.

VII.

4

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

-1 261

5 263

z tytulu r6inic kursowych

-1 721

-4 245

-1385

3 324

-3,27

7,62

Wynik z operacji

Wynik z operacji przypadaj<jcy najednostk<r uczestnictwa- kategoria A

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep(rtamentu Ksiygowosci unduszy

zabela Kalinowska

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra/nq czr;sc
sprawozdan ia finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

(w tys.zlotych z wyj:ttkiem liczby jednostek uczestnictwa)

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

36 019

36 435

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

-1 385

3 324

-959

-1 067

I. Zmiana Wartosci Akrywow Netto

a) przychody z lokat netto,

835

-872

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

-1 261

5 263

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,

-1385

3 324

4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)

0

0

a) z przychod6w z lokat netto,

0

0

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

0

0

c) z przychod6w ze zbycia lokat

0

0

-975

-3 740

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconcgo (powit;kszenie kapitalu z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa)

II 150

7 848

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa)

12 125

II 588

6. Lllczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

-2 360

-416

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

33 659

36 019

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w ol{resie sprawozdawczym

34 282

36 990

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

-13 026,677469

-48 797,893621

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

139 660,385337

97 110,087439

139 660,385337

97 110,087439

0,000000

0,000000

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

- jednostki A
- jednostki I
-jednostki K
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

- jednostki A
- jednostki I
-jednostki K
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

- jednostki A
- jednostki I
-jednostki K

0,000000

0,000000

152 687,062806

145 907,981060

152 687,062806

145 907,981060

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

-13 026,677469

-48 797,893621

-13 026,677469

-48 797,893621
0,000000

0,000000

2. Liczba jednostel{ nczestnictwa narastajllco od pocz:jtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczby zbytychjednostek uczestnictwa

- jednostki A
- jednostki I
- jednostki K
b) liczby odkupionych jednostek uczestnictwa

0,000000

0,000000

423 053,718650

436 080,396119

2 338 217,206201

2 198 556,820864

2 338 027,948924

2 198 367,563587

60,656671

60,656671

128,600606

128,600606

I 915 163,487551

I 762 476,424745

I 914 974,230274
60,656671
128,600606

I 762 287,167468
60,656671
128,600606

423 053,718650

436 080,396119

423 053,718650

436 080,396119

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

I. Wartosc aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostka A

82,60

75,14

2. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostka A

79,56

82,60

-3,68%

9,93%

- jednostki A
- jednostki I
-jednostki K
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa

- jednostki A
- jednostki I
-jednostki K

III. Zmiana wartosci aktywow netto na jednoslkf! uczestnictwa

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa- jednostka A
wdniu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa- jednostka A
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostki( uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostka A
w dniu
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69,06

75,76

2013-08-28

2012-01-02

87,09

87,30

2013-05-17

2012-02-16

79,45

82,16

2013-12-30

2012-12-28

llt:zt

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym:

3,05%

3,10%

I. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

3,00%

3,00%

2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucj~
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwiqzanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektoroer~

~zabela Kalinowska

W sprawozdaniu finansowym wyslfpuje rMnica pomi?dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec bieC:qcego okresu sprawozdawczego. R6inica wynika :-: u}fcia w wycenie na koniec okresu sprawozdawc::ego wszystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bi/ansowym, a zgodnie;; ::asadami wyceny nie :-:ostaly u}?te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowac lqcznie:: no/ami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra/nq CZfSC
sprawo::dania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj'! nast~puj'!ce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2013 r., poz.330)
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 szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz.1859)
zwane dalej Rozporz'!dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowc jest sporz'!dzone w j~zyku polskim i w walucie polskiej.
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S'! w tysi'!cach zlotych, z wyj'!tkiem wartosci aktyw6w netto najednostke; uczestnictwa. Jezeli charakter
i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj'!cych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj'!CY:
I) przychody z lokat netto- stanowi'!Ce r6znic~ pomit;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strate;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat~) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyje;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunele wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aletywach netto, noty objasniaj'!ce i informacj~ dodatkow<:j.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za role 2012.

2) UJMOWANIE W KSII;:GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksio;gi rachunkowe dla lNG Parasola FlO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sit; oddzielnie dla katdego subfunduszu.
I.
Operacje dotycz'!ce Subfunduszu ujmuje sit; w ksio;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz'!.
2.
Nabyte skladnilei loleat ujmuje sie; w ksio;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj'!cej prowizjt; maklersk'!.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj'! cent; nabycia r6wn'! zeru.
4.
Skladnilei lokat otrzymane w zamian za inne sleladniki maj<:) cene; nabycia wynileaj'!C'! z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan'! o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienio;zne.
5.

Zmiane; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powoduj<:)C'! zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sie; w ewidencji analitycznej, w
kt6rej doleonuje sie; zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk lub strate; ze zbycia lokat wylicza sit; metod'! HIFO (n<Udrozsze sprzedaje sit; jako pierwsze), a w przypadku skladnile6w wycenianych w wysokosci
sleorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez'!cej wartosci ksie;gowej (nie stosuje sie; do
skladnik6w lokat bt;d'!cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz'!dzenia).
Zysk lub strate; ze zbycia walut wylicza sie; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane S'! transakcje zbycia i nabycia dane go sleladnilea lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit; nabycie skladnika.

7.
8.
9.
10.

II.
12.
13.

Nalei:n<:) dywidende; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sie; w ksie;gach rachunkowych w dniu, w let6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy leurs nieuwzgle;dni<ti'!CY wartosci tego prawa.
Nalei:n<:) dywidend<; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sie; w lesio;gach rachunkowych w dniu, naste;pnym po dniu ustalenia tego
prawa.
Niezrealizowany zysk! strata z wyceny loleat wplywa na wzrost/ spadek wynileu z operacji.
Nabycie/ zbycie sleladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sie; w ksie;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladnilei lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brale jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglo;dnia sit; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi'!Zail.

14.

Jczeli transakcja kupnalsprzedaty skladnilea lokat w wynileu braku potwierdzenia zostala uje;ta w ksi~gach rachunkowych w naste;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj'!cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku sleladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efeletywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sit; wszystkie parametry wynikaj'!ce z umowy kupnalsprzedaty, a przede
wszystkim dat~ nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~znych).

15.

Operacje dotyCZ'!Ce Subfunduszu ujmuje sit; w walucie, w kt6rej S'! wyratone, a operacje w walucie polsleiej przelicza sie; wg sredniego leursu NBP na
dzien uje;cia tych operacji w ksie;gach Funduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S'! wyrai:one w walutach, dla kt6rych NBP nie ustala kursu - ich
wartos6 okrdla sie; w relacji do euro.

16.

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi'!
loleat Subfunduszu a ich uje;cie w lesie;gach naste;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.

17.

Zobowi'!zania i naleznosci Subfunduszu wynikaj'!ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedaty waluty w zwi'!Zku z rozliczeniami walutowymi leupna
lub sprzedai:y papier6w wartosciowych wycenia sie; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmuj'! w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.

18.

19.

20.

b) Przychody odsetleowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sie; zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sie; przy zastosowaniu efeletywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienie;znych, naleznosci oraz zobowi'!Zail w walutach innych niz waluta
funkcjonalna.
Koszty Subfunduszu obejmuj'! w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci'!gnio;tych przez Subfundusz rozlicza sie; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwi'!Zku z wycen'! srodk6w pienie;znych, naleznosci oraz zobowi'!Zail w walutach innych niz waluta
funkcjonalna.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pienit;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powie;kszaj'! wartos6 aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.

21.

W kai:dym dniu wyceny tworzy sie; rezerwe; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj'! uprzednio utworzon'!
rezerwe;. Limitowane leoszty operacyjne S'! ujmowane w wysoleosci nie przekraczaj'!cej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kai:dego
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 admmtstracJt 1 zarz'!dzama Subfunduszem pob1era na koniec kazdego miesi'!Ca wynagrodzenie r6wne kwocieJa iczoneJ od
wartosct aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj'!cych najednostk1 uczestmctwa daneJ kategom w danym dnm
~
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23.

Towarzystwo pobicra oplat<; dystrybucyjnq, oplat<; za konwersjt; oraz oplat<; umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowiq zobowi<jZanie Subfunduszu wobec TFI- nie sq ujmowane w przychodach i kosztach.

24.

Koszty zwi<jZane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Je:i:eli koszty obci<j:i:ajq Fundusz w
calosci- partycypacj<; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dzien ujt;cia zobowi<jZania w ksi<;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow<;
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wit;cej ni:i: jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<j:i:ajq te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
Ksi<;gi rachunkowe prowadzone sq w taki spos6b, aby na ka:i:dy dzien wyceny mo:i:liwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadajqcych na ka:i:dq
kategorit; jednostek uczestnictwa (JU).

25.
26.

27.
28.

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze (z
tym, :i:e na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na JU w okreslonym dniu wyceny nie uwzglt;dnia si<; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym
wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi<jZania zwi<jZane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:i:ane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody HIFO, co oznacza, :i:e jako pierwsze odkupywane sq JU zapisane wg najwy:i:szej 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 (GPW).

W dniu wyceny oraz na dzien sporzqdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje: wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu;
ustalenia wartosci zobowi<jZail Funduszu oraz zobowiqzan Funduszu zwi<jZanych z funkcjonowaniem Subfunduszu; ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych na JU ka:i:dej kategorii a tak:i:e ustalenia ceny zbycia i odkupienia JU ka:i:dej kategorii.
Wartosc aktyw6w Funduszu oraz wartosc zobowi<jZail Funduszu w danym dniu wyceny jest ustalana wg stan6w aktyw6w w tym dniu wyceny oraz wartosci
aktyw6w i zobowi<jZail w tym dniu wyceny. Wartosc aktyw6w netto Funduszu ustala si<; pomniejszajqc wartos6 aktyw6w Funduszu w danym dniu wyceny o jego
Wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu na JU ka:i:dej kategorii ustala sit; w oparciu o wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu w danym dniu wyceny przypadajqcych na
JU danej kategorii podzielonq przez liczb<; JU tej kategorii ustalonq na podstawie rejestru uczestnik6w i subrejestru uczestnik6w w tym dniu wyceny.
Aktywa Subfunduszu wycenia si<;, a zobowi<jZania ustala si<; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrze:i:eniem § 25 ust.1 pkt 1 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 aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sq nastt;pujqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) Iisty zastawne,
2) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
3) instrumenty pochodne,
4) certyfikaty inwestycyjne,
5) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq,
6) instrumenty rynku pienit;:i:nego.
2. Wartosc godziwq skladnik6w 1okat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzien wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamkni<;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadkujego braku- innej, stanowiqcej
jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Je:i:eli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto :i:adnej transakcji, to ostatni dostt;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, :i:e dostt;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia 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.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit; poni:i:sze melody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit; wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, :i:e 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 sit; cent; z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) ana rynku gl6wnym dostt;pne sq informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sit;
sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y, z tym, :i:e uwzglt;dnienie wylqcznie oferty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mo:i:liwe wyliczenie sredniej ze wzgl<;du na brak ofert sprzeda:i:y uwzglt;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Je:i:eli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie sq dostt;pne, to do wyceny stosuje sit; sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y z innego aktywnego rynku, z tym :i:e o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.

6.

7.

3) je:i:eli niedostt;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), aje:i:eli oszacowania te nie sq dostt;pne- stosuje si<; wartosc oszacowana przez wyspecjalizowanq
niezale:i:nq jednostkt; swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mo:i:liwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplyw6w pienit;:i:nych zwi<jZanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostkt; takq uzn<Ue sit; za niezalc:i:nq, je:i:eli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zale:i:nym od
Towarzystwa.
4) je:i:eli niedostt;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycen<; w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku cent;
nier6:i:niqcego sit; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat bt;dqcych przedmiotem obrotu na wit;cej ni:i: jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest leurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec ka:i:dego 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 pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowail do konca 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.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; kurs z takqliczbqmiejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
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8.

9.

RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj<jcy l<jcznie nast~puj<jce kryteria:
1) instrumenty b~d<jce przedmiotem obrotu na rynku S'J jednorodne,
2) zazwyczaj w kazdym momencie wystt;puj<j zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S'J do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesit;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj<j aktywnosc rynku dla kazdego skladnika 1okat. Jezeli przez badany
miesi<jc by! dost~pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt;pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje sit;, ze rynek dla danego
skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<j nast~puj<jce skladniki 1okat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) l isty zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j,
12) depozyty,
13) waluty niebt;d<jce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni.:;znego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si.:;, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastt;puj<jcy spos6b:
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieni.:;znego b~d<jcych papierami wartosciowymi wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzg1.:;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okaze sit; konieczne. Skutck 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 si.:; w cit;zar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawieraj<jce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S'J scisle powi<jZane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego b~dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzgl.:;dniaj<jc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S'J scisle powi<jZane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu finansowego bt;dzie stanowic sumt; 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 si~ wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniaj<jcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nast.:;puje od dnia ujt;cia
w ksi.:;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje si.:; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan<j cen.:; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si.:; moment przeplyw6w pienit;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi<jzaniu si~ drugiej strony do odkupu wycenia sit;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod<j skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzg1t;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okaze si~ konieczne.
2. Zobowi<jZania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi<jZaniu si~ Funduszu do odkupu, wycenia si.:;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedazy, metod'! korekty r6znicy pomi~dzy cen<j odkupu a cen<j sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikaj<jca z ksi<jg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalon<j skorygowan<j cen.:; nabycia tego skladnika i stanowi podstaw.:; do wyliczen
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 si.:; wedlug zasad przyj.:;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowi<jZania 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<jcych papierami dluznymi stosuje si.:; ponizsze melody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powi.:;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytu16w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzib~ za granic<j- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<j wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny 1ub tytul uczestnictwa, z uwzg1.:;dnieniem zdarzen maj<jcych wplyw na ich wartosc godziw<j, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostk.:; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny 1ub 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 pieni.:;znych;
4) w przypadku walut nie bt;d<jcych depozytami - ich wartosc wyznacza sit; po przeliczeniu wed lug ostatniego dost~pnego sredniego kursu wyliczonego na
dzien wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3) pochodz<j z aktywnego rynku.
3.

Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane S<j w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny b<:;d'l stosowane w spos6b ci<jgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze b<:;d<j prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany
zostaly wprowadzone w drugim p61roczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.
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VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi<jzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w wa1ucie, w kt6rej S<j notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S<j notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S<j denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi<jZania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit; w wa1ucie, w kt6rej wyceniane S<j aktywa i ustalane zobowi<jZania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Wartos6 aktyw6w notowanych lub denominowanych w wa1utach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla si~ w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie wprowadzono.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

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
Z tytulu premii inwestycyjnej

31.12.2012

349

NOTA3
ZOBOWI;\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<jZaniu si~ funduszu 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 port;czen
Z tytulu rezerw
Pozostale zobowi<jZania, w tym:

50

64

19
418

20
84

31.12.2013

31.12.2012

22
13

96

90

- wynagrodzenie Towarzystwa

88

91

104

118

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENI~ZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) w tys.
Wartos6na31.12.2013
Bank I Waluta
----ING Bank S1<jski s.A.7 uso

w waluc;;

ING Bank Sl<jSki S.A. I PLN

72

I

Wartos6na31.12.2012

I

P2~~ -+~~w_w~al--:-~~~---~
72

-----.33"8.------1

499

499

i

1 0$9-l

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIEN1~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOW!f\ZAN FUNDUSZU w tys.

~---sr~ct~i w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w pi~~i~znych:

Waluta
PLN
USD

Srednia wartos6 w walucie
357
121

Srednia wartos6
w PLN
------357
385
742

-~~~~~-

IlL EKWIWALENTY SRODKOW PIEN~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBC!f\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci<j:lonych ryzykiem wartosci godziwej wynik<U<jcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy procentowej
jest wi~ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci<j:lonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci<j:lonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~znych wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pienit;znych wynikaj<jce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowej.
W Subfunduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi<jZane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodz<jcymi w jego sklad,jak i posrednio z instrumentami
dluznymi wchodz'!cymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzib~ za granic<j.
Na dzien bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci<j:lonych tym ryzykiem.
2. POZIOM OBC!f\lENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego S<j: ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Umiarkowany poziom ryzyka kredytowego wynika z bezposredniej i z posredniej inwestycji srodk6w Subfunduszu (poprzez tytuly uczestnictwa funduszy
zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic'!) w dluzne instrumenty skarbowe, papiery korporacyjne oraz dlug rynk6w
ING Subfundusz Chiny i Indie USD
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rozwijaj<jcych sit;. Wit;kszosc papier6w posiada w dniu dokonania inwestycji rating inwestycyjny, tj. ocent; wiarygodnosci kredytowej okreslon<j przez agencjt;
ratingow<j (Standard & Poor's Corporation, Moody's Investor Services, Fitch Investor Services) jako inwestycyjna.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi<jZane S<j z ryzykiem kredytowym banku.
Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane sq na lokatach overnight. Lokaty te zakladane S<j na okres jednego dnia roboczego
lub na okres obejmuj<jcy dzien otwarcia lokaty oraz nastt;puj<jce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 1,00% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCJAZENIA AK.TYWOW I ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami kursu waluty bazowej w stosunku do walut obcych. Tytuly
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic<j denominowane S<j w dolarach amerykanskich ale dokonuj<j
inwestycji na calym swiecie (w r6Znych walutach) przez co eksponowane S<j na ryzyko walutowe.
Na dzien bilansowy na rachunkach bankowych Subfunduszu znajdowalo sit; 88 tys. dolar6w amerykanskich i stanowily one 0,79% wartosci aktyw6w.
Skladniki lokat denominowane w walutach obcych stanowily 97,76% aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIJ\ZANIU SIF; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawieral ww. transakcji.

NOTA8
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaci<jgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
I. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polsk<j (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
88 USD

w przeliczeniu:
266 PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
190 USD
590 PLN

w przeliczeniu:
19 PLN

31.12.2012
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
6 USD
20 PLN

Na naleznosciach z tytu!u premii inwestycyjnych znajduje sit;:
31.12.2013
w walucie obcej:
6 USD

Fundusz inwestuje aktywa w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic<j. Na potrzeby
codziennej wyceny wyliczanajest wartosc tych aktyw6w w zlotych polskich. Na dzien bilansowy ich wartos6 wyniosla:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
33 007 PLN
10 959 USD
Na naleznosciach z tytulu zbytych lokat znajduje sit;:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
349 PLN
116 USD
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyraione S<j wyl<jcznie w zlotych polskich.

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
II 280 USD
34 964 PLN
31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
- USD
PLN

2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)

Tytuly uczestnictwa- zrealizowane r6znice kursowe (USD)

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

938

782

Tytuly uczestnictwa- niezrealizowane r6:inice kursowe (USD)

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa- niezrealizowane r6znice kursowe (USD)

-1 721

-4 245

Zrealizowane r6inice kursowe ra::em
Nie:::realizowane r6::nice kursowe ra:::em

938

782
-4 245

Tytuly uczestnictwa- zrealizowane r6znice kursowe (USD)

-1 721

4. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
leurs USD (dolar amerykanski)- 3,012

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

Grupy lokat
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania majqce siedzibt; za granic<j
Razem

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

835

-872

835

-872
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2. WZROST (SP ADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys. zl)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytu!y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j

-I 261

5 263

Razem

-1261

5 263

Grupy lokat

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj<jtkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, op!at transakcyjnych zwi<jzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obcil)i:eil nalozonych
przez wlasciwe organy pailstwowe w zwi<jZku z dzialalnosci<j Subfunduszu, kt6re pokrywane S<j bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podleg~<jlimitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZEN!E TOW ARZYSTWA (WYODRE;BNIEN!E CZE;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<jdzania Subfunduszem pobiera na koniec katdego miesi<jca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypad~<jcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenie Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoria I
kate go ria K
kategoria P
kategoria S

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
3,00

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys. zl)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego:
jednostki kategorii A

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

33 659

36 019

36 435

49 835

79,56

82,60

75,14

94,28

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz:tcych zdarzeniach dotycz[}cych tat ubieglych, ujfttych w sprawozdaniu finansowym za bie:l:tCY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~cych zdarzeniach jakie

nast~pily

po dniu bilansowym, a nieuwzglt;dnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie zaszly.

3)

Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

w porownywalnych danych

Nie wyst[\pily.

4)

Dokonane korekty

bl~td6w

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:tzane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarz[\dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Subfundusz:
Maksymalny poziom wynagrodzenia za
zarz!!dzanie
(% w skali roku)
0,85

Fundusz
DWS INVEST CHINESE EQUITY -E2 (SICA V)

I,HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS INDIAN EQUITIES I
ING (L) Greater China P (SICAV)
Pictet - Greater China I (SICAV)

---~~-- ------~--

~-----c---:-:-'c--::---::-:-c-'--~~~~~~~~~~~~~~~-

Schroder International Selection Fund Greater China AC (SICAV)
----·--- ..
Schroder International Selection Fll~~-Indian Equity USD AC (SICAV)

·-·1

-·---~-----

Fundusz zawar! z lNG Investment Management Belgium umow~, na podstawie kt6rej znaczna cz~s6 wynagrodzenia za zarz[\dzanie byla zwracana do
aktyw6w Subfunduszu (premia inwestycyjna). W okresie sprawozdawczym, premia inwestycyjna wyniosla 24 tys. USD.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit[\ ekspozycj~ zgodnie z rozporz[\dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan[\ metod[\ calkowitej ekspozycji Subfunduszujest
metoda zaanga.Zowania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz[\dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wska:lnika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S[\ nast~puj[\ce:

Nazwa Subfunduszu
lNG Chiny i Indie USD

Nieprzekraczalna wartos6
calkowitej ekspozycji

Metoda

·j'

Metoda
zaangazowania

1

dzwigni finansowej oraz
prawopodobienstwo jego
przekroczenia

Portfol

I 00% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

"''""~~ ··~
:I

J

J

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Del

zabela Kalinowska

ING Subfundusz Chiny i Indie USD

16

lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogam i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia I994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 20I3 r. , poz.330) Zarz()d lNG
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Chiny i Indie USD, na kt6re sklada sit; :
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;
2) zestawienie Iokat wg stanu na dziet13I grudnia 2013 r. o wmiosci 33.007 tys. zlotych;
3) bilans sporz()dzony na dziet'l 3I grudnia 2013 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumt; 33 .659 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 20 I3 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj()cy stratt; z operacji w kwocie
1.3 85 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 20 I3 r. do 3I grudnia 2013 r. wykazuj()ce zmniejszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwott; 2.360 tys. zlotych;
6) noty objasniaj()ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki

Malgorzata Barska
Wicepre:::es Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Gerardus Dashorst
C:::lonek Zarzqdu

~~~p
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

~1~

Dyrektor Departamentu Ksifgowosci Fundus:::y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

I

I

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych- lNG Bank SlC!ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Chiny
i lndie USD (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZC!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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., SC! zgodne ze stanem faktycznym.
LA.S II:;YCA OYIU:.

Departllmemu ~· .. . h.lOJ{A
i Kl' I . laCJI Rynk611 FinansOIIych
Iento ~icznych

~fllwnmjr Tr·l'lll~~l)

lNG BANK Sli\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji RynkOw Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KRS 5459

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

Kapital wp lacony- 130 100 000,00 zl

Sqd Rejcncwy w Katowicach

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

ING .A.i)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,

Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zw!aszcza na rynkach rozwiniE;tych. NajwiE;kszy rynek na swiecie (USA) zanotowa! wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwiE;kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gie!dowy DAX wzr6s! o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwiniE;tych okaza!a siE; Japonia, gdzie g!6wny wskaznik gie!dowy Nikkei wzr6s! o prawie 57%. lndeks 50 najwiE;kszych sp6!ek
europejskich zanotowa! wzrost o 18%, do czego przyczyni!y siE; nie tylko sp6!ki niemieckie, ale takie francuskie, w!oskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ie inwestorzy coraz mniej obawiajq siE; o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawia!a
siE; sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z duiych rynk6w rozwijajqcych siE; ucierpia! indeks brazylijski (-16%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypad!y lndie (+9%) i Chiny (+3%). Z kraj6w naszego regionu s!abo radzi!y sobie Czechy (-5%),
a bardzo dobrze Grecja (+29%) i Rumunia (+26%) .
Na tym tie polskie akcje naleia!y do sredniak6w. WIG ze wzrostem rzE;du 8% plasowa! siE; pomiE;dzy rynkami rozwiniE;tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi siE; (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwagE; zyski sp6!ek, zbliione sq do
kraj6w rozwiniE;tych, a jesli wziqc pod uwagE; majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mog!oby to oznaczac, ie inwestorzy spodziewajq siE;
wzrost6w wynik6w polskich przedsiE;biorstw w najbliiszym okresie. Ubieg!y rok by! podobny do roku 2009, jesli chodzi o klasE; sp6!ek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przynios!o inwestowanie w male i srednie sp6!ki (oko!o 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypad!y duie sp6!ki (WIG20 -7%). Z kolei najbardziej zyskowne okaza!o siE; inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%) . Straty przyni6s! natomiast sektor materia!owy (-32% ) oraz iywnosciowy (-11%) .
Dla rynku d!ugu rok 2013 by! zdecydowan ie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6zniej by!o
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej oko!o dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpi!a gwa!towna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji d!ugoterminowych . W Polsce, z uwagi
na duie zaangaiowanie na tym rynku zagran icy, odczulismy to ze zdwojonq silq . Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje . We wrzesniu dodatkowym argumentem zwiE;kszajqcym skaiE; niepewnosci by!y rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE . Ostatecznie reforma zosta!a uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku .
W minionym roku Towarzystwo kontynuowa!o proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmianE; polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wiE;kszq dywersyfikacjE; lokat i daje szersze moiliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W pazdzierniku 2013 roku poszerzylismy moiliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniei znaczqco obniiylismy opiatE; za zarzqdzanie funduszami dostE;pnymi w ramach tego
produktu . Zmiany te zosta!y docenione przez zewnE;trznych specjalist6w (Analizy Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE bE;dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniei w
pazdzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zosta! przejE;ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Moiliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w D!uinych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofertE; produktowq, tak by jak najlepiej spe!niac Panstwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy siE; z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podziE;kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniei zauwaialny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje siE;, ie w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszczE;dzanie staje siE; koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze krE;gi Polak6w.
Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2014 by! udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stronE; www.ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zakladowy - 15.250.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapital wp/acony - 15.250.000,00 zl

T +48 22 1085700 F +48 22 1085701

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingtfi.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestni ctwa kategorii A)
Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Matych Sp6tek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitatu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnowazony
lNG Subfundusz Got6wkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego

31 ,18%
14,62%
6,39 %
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78 %
-0 ,39 %
-3,68%
-3,95%
-5,69 %

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendow ych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Now ej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6tek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki lacinskiej (L)

47 ,01 %
23,01 %
21 ,97%
18,09%
12,52%
8,35 %
2,07 %
-3 ,00 %
-4,05%
-5,29 %
-10 ,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektywa 2045

Preze Zarzqdu
lNG Fl S.A.

Leszek Je ~ecki

~~
Ma!gorzata Barska

2,69 %
3,16%
3,09%
3,58 %
3,48%
3,74%

Cztonek Zarzqdu

Cz!onek Zarzqdu

Cz!onek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

p~...__~
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

~~C?
Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ ROSJA EUR
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINlt\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1.

Przeprowadzilismy badanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Rosja EUR
(,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(,Fundusz") z siedzib~ w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj~cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporz~dzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniaj~ce i informacjy dodatkow~ (,zal~czone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").

2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz~dzenie zgodnie
z wymagaj~cymi zastosowania zasadami (polityk~) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi~g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz~d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz~dzaj~cego Funduszem i reprezentuj~cego Fundusz. Ponadto Zarz~d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa s~ zobowi~zani do zapewnienia, aby zal~czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz~du Towarzystwa skierowana
do uczestnik6w Subfunduszu (,List Towarzystwa") spelnialy wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U. 2013.330 z p6zniejszymi zmianami ,ustawa o rachunkowosci") i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem bylo
zbadanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagahcymi
zastosowania zasadami (polityk~) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy maj~tkow~ i finansow~, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksittgi rachunkowe stanowi~ce podstawtt jego sporz~dzenia s~ prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zal~czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
e

rozdzialu 7 usta\\} o rachunkovvoSci,

• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez
Rewident6w w Polsce,

Krajow~

Radtt Bieglych

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

dostarczylo nam wystarczajf!cych podstaw do wyrazenia opinii o zalf!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calosc.
4. Naszym zdaniem zalf!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 majf!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzieri.
31 grudnia 2013 roku;
• sporzf!dzone zostalo zgodnie z wymagajf!cymi zastosowania zasadami (politykf!)
rachunkowosci, wynikajf!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksif!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajf!cymi na form(( i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujf!cymi przygotowywanie sprawozdari. finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzf!dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowif!ZUjf!cymi przepisami,
zostaly dolf!czone do polf!czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzf!dzonego za rok
zakori.czony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinitt z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

wimiemu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonf! odpowiedzialnoscif! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130
Kluczowy Biegly Rewident

Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

Ernst & Young Audyt Polska
sp6lka z ograniczon<t odpowiedzialno~d<!
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-1 24

W~r~l;ll!Wa
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG SUBFUNDUSZ ROSJA EUR

za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU ROSJA EUR
lNG Parasol Fundusz lnwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

(dawniej lNG Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING Parasol FlO

Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami
ING Parasol FlO posiada osobowosc prawn<j. ING Subfundusz Rosja EUR utworzony w ramach Funduszu nie posiada osobowosci
prawnej.
fundusz z r6znymi kategoriami jednostek uczestnictwa
31.05.2006 r. decyzja Komisji Papier6w Wartosciowych i Gield DFIIW/4033-9/6-1-2095/2006
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego "KNF")

Konstrukcja funduszu:
Data utworzenia:

W dniu 1.03.2009 r. ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (ING Parasol SFIO) zostal przeksztalcony w
fundusz inwestycyjny otwarty dzialaj<jcy pod nazw<j ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (lNG Parasol FlO).
ING Subfundusz Rosja EUR powstal z przeksztalcenia w dniu 10.12.2010 r., na podstawie art.240 ust.l pkt.2) i art.240 ust.2
pkt.3) ustawy o funduszach inwestycyjnych, lNG FlO Rosja EUR w nowy subfundusz Funduszu (decyzja KNF nr
DFL/4032/63/17/10/VIIU/9-1 0-1/AP z dnia 23.09.20 I 0 r.)

Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

Decyzj<j z dnia 26.04.2004 r. Komisja udzielila zgody na utworzenie 1NG FlO Rosja EUR (decyzja nr DFIIW/4032-9/6111659/04). Fundusz ten dzialal wczesniej pod nazw<j lNG FlO Zagranicznych Funduszy Euro oraz ING FlO Obligacji Euro.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
13.06.2006 r. pod numerem RFi 238
ING FlO Rosja EUR by! wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 162

lNG Subfundusz Rosja EURjestjednym z trzynastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/dopuszczalne nazwy):
I. JNG Subfundus::. Got6wkowy I ING Got6wkmvy I ING (PL) Got6wkowy
2. ING Subfundus::. Obligacji I ING Obligacji I ING (PL) Obligacji
3. ING Subfimdus::. Ochrony Kapitalu 90 I ING Ochrony Kapitalu 90 I ING (PL) Ochrony Kapitalu 90
4. ING Subfundusz Stabilnego W::.rostu I ING Stabilnego Wzrostu I !NG (PL) Stabilnego W::.rostu
5. ING Subfundusz Zr6wnowazony I JNG Zr6wnowatony I ING (P L) Zr6wnowa::ony
6. ING Subfundusz Akcji I ING Akcji I ING (PL) Akcji
7. ING Subfundusz Srednich i Malych Sp6lekl ING Srednich i Malych Sp6lek I JNG (PL) Srednich i Malych Sp6lek
8. !NG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich I ING Akcji Srodkowoeuropejskich I ING (P L) Akcji Srodkowoeuropejskich
9. !NG Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I ING Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego I
ING (PL) Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego
I 0. ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I ING Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci I
!NG (PL) Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
I I. ING Subfundusz Selektywny I ING Selektywny I JNG (PL) Selektywny
I 2. ING Subfundusz Chiny i Indie USD I JNG Chiny i Indie USD I ING (PL) Chiny i Indie USD I JNG Chiny i Jndie

I 3. lNG Subfundusz Rosja EUR I lNG Rosja EUR I lNG (PL) Rosja EUR I lNG Rosja

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj<j indywidualn<j politykt; inwestycyjn<j dzit;ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowa6 r6Zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi<jgnit;cia celu inwestycyjnego.
Subfundusz realizuje eel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania
maj<jcych siedzibt; za granic<j. Subfundusz jest funduszem typu "fundusz funduszy" (fund of funds), tzn. lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa innych
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j.
Gl6wnym kryterium, kt6rym kieruje sit; Subfundusz, jest wzrost wartosci jego aktyw6w w dlugim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz inwestuje przede
wszystkim w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic<j, kt6re emituj<j tytuly uczestnictwa
denominowane w euro i kt6re lokuj'! swoje aktywa gl6wnie w akcje oraz koncentruj<j swoje inwestycje na rynku rosyjskim.
Subundusz przyjmuje, :i:e fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j, koncentruj<j swoje inwestycje na rynku
rosyjskim, je:i:eli zgodnie z ich polityk<j inwestycyjn<j bezposrednio lokuj<j co najmniej 66% swoich aktyw6w w akcjach lub innych instrumentach finansowych o
charakterze udzialowym i co najmniej 50% w akcjach lub innych instrumentach finansowych o charakterze udzialowym emitowanych przez sp61ki dopuszczone do
obrotu na rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej b<jdz przez sp61ki maj<jce siedzibt; w Federacji Rosyjskiej b<jdz przez sp61ki maj<jce siedzibt; w innych
panstwach i prowadz<jce dzialalnosc gl6wnie na terenie Federacji Rosyjskiej.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<j w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;puj<jcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic<j, o kt6rych mowa w § 4 ust. I statutu- od 70% do
I 00% wartosci aktyw6w,
2. dluznc papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni<;znego denominowane w euro, emitowane, port;czone lub gwarantowane przez rz<jdy panstw nalez<jcych do
OECD lub mit;dzynarodowe instytucje finansowe, kt6rych czlonkiem jest RP lub co najmniej jedno z pa!lstw nale:i:<jcych do OECD- do 30% wartosci aktyw6w,
3. dlu:i:ne papiery wartosciowe i instrumcnty rynku pienit;znego inne ni:i: wskazane w pkt. 2 - do 20% wartosci aktyw6w,
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w,
5. depozyty denominowane w euro- do 20% wartosci aktyw6w,
Aktywa Subfunduszu denominowane w euro stanowi<j do 100% wartosci aktyw6w.
Subfundusz d¥y do osi<jgni<;cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej ni:i: benchmark: 70% MSCI Russia+ 30% MSCI EM Eastern Europe ex Russia.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
S<jd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
S<jd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.

Kapital zakladowy:

15.250.000 PLN

lNG Subfundusz Rosja EUR

Towarzystwo jest sp6lk<j akcyjn<j prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (ING 1M (Polska) S.A.).
lNG IM (Polska) S.A. jest sp6lk<j akcyjn<j prawa polskiego, w kt6rej IOO% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umow~ o Zarz<jdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.20 !3 r. Zarz<jdy Sp61ek oglosily zamiar pol<jczenia w drodze przej~cia przez sp6lk~ lNG TFI S.A. sp6lki lNG IM (Polska) S.A. w trybie okre51onym w
art.492 § I pkt I Kodeksu sp61ek handlowych (K.s .h), tj. poprzez przeniesienie calego maj<jtku sp61ki lNG 1M (Polska) S.A. na sp61k~ lNG TFI S.A. Pol<jczenie
nast<jpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj<jcej poprzez emisjc; nowych akcji, kt6re sp6lka przejmuj<jca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan pol<jczenia sporz<jdzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal<jcznikami wskazanymi w art. 499 § 2
K.s.h zostaludostypniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz<jdy obu Sp61ek dzialaj<jc na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostc;pnily
pol<jczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § 1 K.s.h.

opini~

bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci planu

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01 .2013 r. - 31.12 .2013 r.
Dniem bilansowym jest 31.12.2013 r.

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Subfundusz zostal utworzony na czas nieokreslony. Sprawozdanie finansowe Subfunduszu zostalo sporz<jdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez
Fundusz oraz Subfundusz w daj<jcej sit; przewidziee przyszlosci, tzn. w ci<jgu co najmniej 12 miesi~cy od 3I.12.20 I3 r.
W dniu 4 kwietnia 2014 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie o zamiarze pol<jczenia Subfunduszu z ING Akcji Srodkowoeuropejskich. Podstawc; pol<jczenia
stanowi zezwolenie KNF z dnia 31 grudnia 20 !3 r. (nr DF11114032164112/131AG). Pol<jczenie nast<jpi w drodze przejc;cia aktyw6w Subfunduszu przez lNG Akcji
Srodkowoeuropejskich.
W dniu 13 czerwca 20I4 r. Towarzystwo przydzieli kai:demu uczestnikowi lNG Rosja EUR (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa lNG Akcji
Srodkowoeuropejskich (subfunduszu przejmuj<jcego), w liczbie wynikaj<jcej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa lNG Rosja EUR posiadanych
przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w netto lNG Rosja EUR przypadaj<jcych najednostkc; uczestnictwa w dniu 12 czerwca 2014 r. przez wartose aktyw6w netto
lNG Akcji Srodkowoeuropejskich przypadaj<jcych najednostk<; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 12 czerwca 2014 r.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczon<j odpowiedzialnosciq sp61ka komandytowa.
Ad res: Rondo ONZ I, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujljcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<j zbywane bezposrednio przez Subfundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia: 200 zllub 50 euro w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zllub I 0 euro w przypadku kazdego nastc;pnego nabycia.
- w zwi<jzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
-opiate; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcc;
- oplat~ za konwersj~ I zamianc; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- nie wic;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (odkupione w calosci):
- zbywane wyl<jcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii I okre51a umowa IKE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Subfunduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywcc;
-opiate; za konwersjc; I zamianc; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniow<j 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- nie wir;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r. - 3%)
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (odkupione w calosci):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogq przewidywae wyzsz'l minimaln<j wysokose wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kai:dego nast<;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i innych
funduszy inwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<j jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
-opiate; umorzeniow<j 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 lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- nie wir;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii P okresla
umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, z zastrzezeniem zdania drugiego, oraz 50 zl w
przypadku kai:dego nast~pnego nabycia. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywae wyzsz<j minimalnq wysokosc wplat w przypadku pierwszego
nabycia, nie wyzsz<jjednak niz 3.000 zl.
- w zwi<jzku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
-opiate; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc~
-opiate; za konwersjc; I zamianc; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat« umorzeniow<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- nie wi~cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)

lNG Subfundusz Rosja EUR
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Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie by!y zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okrcsla
umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia: 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kai:dego nastt;pnego nabycia, z zastrzezeniem zdania
drugiego. Umowa danego programu inwestycyjnego moze przewidywac wyzszq minimalnq wysokosc wplat w przypadku pierwszego nabycia, nie wyzszq jednak niz
450 zl oraz 150 zl w przypadku kai:dego kolejnego nabycia.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach dane go programu inwestycyjnego, pobieranq
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- 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 4,5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- nie wit;cej niz 3,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku (do 30.11.2013 r.- 3%)
Odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach konwersji realizowane jest w walucie polskiej. Jednostki uczestnictwa nabyte za wplatt; dokonanq w euro nie
podlegajq konwersji.

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor Depi
a bela
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat

31.12.2012

wartosc wg wartosc na dzien
ceny nabycia
bilansowy

% udzial w

20 895

25 408

97,09

26 052

31 127

98,93

20 895

25 408

97,09

26 052

31127

98,93

aktywach

wartosc wg wartosc na dzieii
ceny na by cia
bilansowy

% udzial w

aktywach

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
Cetiyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majqce
siedzibt; za graniC<)
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z no/ami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra/nq CZ<?SC sprawozdaniafinansowego
lNG Subfundusz Rosja EUR
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2) Tabele uzupelniajl!ce (w tys.zlotych)
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majl!ce siedzib~t za graniq

Kraj siedziby
emitenta

Liczba jednostek
uczesnictwa

Wartosc na
31.12.2013

Udzialw
aktywach%

2 721

3 483

13,31

9 059,591

3 156

4 166

15,92

Luksemburg

18 316

3 855

4 365

16,68

Julius Baer Multistock- Central Europe Stock Fund (SICAV)

Luksemburg

4 717,445

4 193

4 525

17,29

RBS Market Access Daxglobal Russia Index Fund ETF

Luksemburg

24 446

2 782

4 252

16,25

Pictet Eastern Europe-I (SICAV)

Luksemburg

3 087,0048

4 188

4 617

17,64

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspOlnego inwestowania majqce siedzib£; za granicq notowane na aktywnym rynku regulowanym

5 503

7735

29,56

Lp.

Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

1.

DWSRUSS LX- LU0146864797

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW Frankfurt

DWS RUSSIA (SICAV)

Luksemburg

4 283

2.

FORERIC LX- LU0823432371

Nienotowane na rynku aktywnym

nie dotyczy

Parvest Equity Russia (SICAV)

Luksemburg

3.

INGEEQD LX- LU0109225770

Nienotowane na rynku aktywnym

nie dotyczy

ING (L) Invest Emerging Europe P (SICAV)

4.

JBMCEMC LX- LU0122455990

Nienotowane na rynku aktywnym

nie dotyczy

5.

M9SJ GY- LU0269999958

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPWLondyn

6.

PIPPTFE LX- LU0131718073

Nienotowane na rynku aktywnym

nie dotyczy

Emitent

.

·-----------------

-------·----~-----,---

Wartoscwg
ceny nabycia
--~--

------··-----

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzib~J za granicq nienotowane na aktywnym rynku

15 392

17673

67,53

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzib£; za granicq

20 895

25 408

97,09

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOW ANE SKLADNIKI LOKA T
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 JED NO Z PANSTW NALEZl\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.
Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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2. BILANS
sporz~dzony

na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj~tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Aktywa
I. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowi¥aniu sit; drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlutne papiery wartosciowe

742

199

20

139

0

0

7 735

9 396
0

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

106

294

26 064

31171

Zobowi¥ania

III.

Aktywa netto (1-11)
Kapital funduszu

41047

45 064

I. Kapital wplacony

272 526

249 647

-231 479

-204 583

-19 496

-18 968

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
Dochody zatrzymane
I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
VII.

31 465

21 731

II.

VI.

26 170

0

dlu:tne papiery wartosciowe

V.

31.12.2012

17 673

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

IV.

3l.12.2013

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

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.)- kategoria A
Wartosc aktyw6w netto

najednostk~

uczestnictwa (w PLN)- kategoria A

Wartosc aktyw6w netto

najednostk~

uczestnictwa (w EUR)- kategoria A

-5 679

-4 895

-13 817

-14 073

4 513

5 075

26 064

31171

392 544,67774 7

450 924,707597

66,40 zl
16,0108 €

69,13 zl
16,9096 €

Warszawa, 7 kwietnia 2 0 14 r.

Dyrektor De,artamentu Ksie;go

Izabela Kalinowska

Bilans nale:':y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra/nq CZ!;'SC sprawozdaniafinansowego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjljtkiem wyniku z operacji przypadajljcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Przychody z lokat

I.

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

79

136

11

39

3

17

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<jZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

65

80

Koszty funduszu

63
863

79
1120

I.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

861

1 118

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucj<;

5.

II.

Pozostale, w tym:
- przychody z tytulu premii inwestycyjnej

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi<jZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11. Koszty zwi<jZane z posiadaniem nieruchomosci
12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozostale

III.
IV.
V.
VI.

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

I.
2.

2

0
1120
-984
3 022
-493

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

256

z tytulu r6inic kursowych

226

306

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

-562

3 515

:: tytulu r6:':nic kursowych

VII.

2

0
863
-784
-306

Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajqcy najednostk<; uczestnictwa- kategoria A

249

-2 885

-1 090

2 038

-2,78

4,52

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

Depfrj/J"/~~

~I~~wska

Rachunek wyniku:: operacji nale:!:y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC
sprawozdaniafinansowego.
ING Subfundusz Rosja EUR
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO (w tys.zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

31171

37 340

-1 090
-784

2 038
-984
-493

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

-1 090

2 038

0
0
0

0
0
0

0

0
-8 207
26 928

I. Zmiana Wartosci Akrywow Netto

4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)
a) z przychod6w z lokat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychod6w ze zbycia lokat
5. Zmiany w ]{apitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powit;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)

256
-562

3 515

b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

-4 017
22 879
26 896

6. L:}czna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

-5 107
26 064

8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

28 704

-6 169
31171
37 251

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

-58 380,029850

-124 568,910645

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa

335 240,773563

389 850,924081

- jednostki A

335 240,773563

389 850,924081

-jednostki I

0,000000

0,000000

- jednostki K

0,000000

0,000000

393 620,803413

514 419,834726

-jednostki A

393 620,803413

- jednostki I

0,000000

514 419,834726
0,000000

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa

-jednostki K

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki A
-jednostki I
-jednostki K

35 135

0,000000

0,000000

-58 380,029850

-124 568,910645

-58 380,029850
0,000000

-124 568,910645
0,000000

0,000000

0,000000

392 544,677747
3 510 569,006081

450 924,707597
3 175 328,232518

-jednostki A

3 510 269,491161

3 175 028,717598

- jednostki I

43,235152

43,235152

- jednostki K

256,279768

256,279768

3 118 024,328334

2 724 403,524921
2 724 104,0IOOOI

- jednostki I

3 117724,813414
43,235152

-jednostki K

256,279768

256,279768

2. Liczba jcdnostek uczestnictwa narastaj:}CO od pocz:}tku dzialalno§ci funduszu, w tym:
a) liczby zbytych jcdnostek uczestnictwa

b) liczby odkupionych jednostek uczestnictwa
-jednostki A

43,235152

392 544,677747

450 924,707597

- jednostki A

392 544,677747

450 924,707597

-jednostki I

0,000000

0,000000

-jednostki K

0,000000

0,000000

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

I. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- kategoria A

69,13

64,88

2. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- kategoria A

66,40

69,13

c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa

III. Zmiana wartosci akrywow netto na jednostkf! uczestnictwa

3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

-3,95%

6,55%

4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa
- kategoria A
w dniu

63,01
2013-06-24

62,70
2012-05-23

5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa
- kategoria A
w dniu

73,47
2013-01-24

75,22
2012-03-15

6. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- kategoria A
wdniu

66,19
2013-12-30

68,69
2012-12-28

lNG Subfundusz Rosja EUR
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~

01.01.2013
3l.12.2013

01.01.2012
3l.12.2012

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

3,01%

3,01%

I. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzqcych dystrybucjt;
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwiqzanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakrcsie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzqdzania aktywami funduszu

3,00%

3,00%

2.
3.
4.
5.
6.

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor

D1TJPi01Wi1L:y
/

lzabela Kalinowska

W sprawozdaniu finansowym wyst?puje r6:!.nica pomi?dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
aktyw6w net/a na koniec bie:':qcego okresu sprawozdawc:::ego. R6:':nica wynika z u)?cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly u}?te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto nale:i:y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdania
finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTA 1
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj'l nastc;puj'lce przepisy prawne:
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowosci (Oz.U. z 2013 r., poz.330)
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.

I) UJA WNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jc;zyku po1skim i w walucie po1skiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane Sq w tysiqcach zlotych z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto najednostkc; uczestnictwa. Je:i:eli charakter
i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajqcych a1bo informacji dodatkowej.
Na dzien bi1ansowy usta1ono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
I) przychody z lokat netto- stanowiqce r6:i:nicc; pomic;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strat<;) ze zbycia 1okat i niezrealizowany zysk (strat<;) z wyceny 1okat.
Na dzien bi1ansowy przyjc;to 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 objasniajqce i informacjc; dodatkowq.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W

KSI~GACH

RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU

Ksi<;gi rachunkowe dla ING Paraso1a FlO z wydzie1onymi subfunduszami prowadzi si<; oddzie1nie d1a ka:i:dego subfunduszu.
I. Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sic; w ksi<;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2. Nabyte skladniki 1okat ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujqcej prowizj-; maklerskq.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadajq cenc; nabycia r6wnq zeru.
4. Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majq cenc; nabycia wynikajqcq z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanq o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienic;:i:ne.
5. Zmian<; wartosci nominalnej nabytych akcji, nie powodujqcq zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si<; w ewidencji analitycznej, w
kt6rej dokonuje sit; zmiany liczby posiadanych akcji orazjednostkowej ceny nabycia.
6. Zysk lub strat<; ze zbycia lokat wylicza sit; metodq HIFO (najdro:i:sze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy:i:szej bie:i:qcej wartosci ksic;gowej (nie stosuje sit; do
skladnik6w lokat b-;dqcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia).
7. Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
8. W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sq transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si<; nabycie skladnika.
9. Nale:i:nq dywidend<; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sit; w ksic;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl<;dniajqcy wartosci tego prawa.
10. Nale:i:nq dywidendt; od fimduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w dniu, nastc;pnym po dniu ustalenia tego
prawa.
II. Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgl<;dnia sic; w najbli:i:szej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowiqzafl.
14. Je:i:eli transakcja kupnalsprzeda:i:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujc;ta w ksi<;gach rachunkowych w nastc;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajqcym z pierwotnego dokumentu, tow przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sic; wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupnalsprzeda:i:y, a przede
wszystkim dat<; nabycia, rozliczenia (daly przeplyw6w pieni<;:i:nych).
15. Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sic; w walucie, w kt6rej Sq wyra:i:one, a operacje w walucie polskiej przelicza sic; wg sredniego kursu NBP na
dzien uj<;cia tych operacji w ksic;gach Funduszu. Je:i:eli operacje dot. Subfunduszu Sq wyra:i:one w walutach, dla kt6rych NBP nie ustala !cursu - ich
wartosc okresla si<; 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 ujc;cie w ksi-;gach nastc;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowiqzania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:i:y waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzeda:i:y papier6w wartosciowych wycenia si-; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego !cursu NBP dla danej waluty.
18. Przychody z lokat obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlu:i:nych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sic; zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sic; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieni<;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowiqzan w walutach innych niz waluta
funkcjonalna.
19. Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:i:yczek zaciqgnic;tych przez Subfundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6:i:nic kursowych powstale w zwiqzku z wycenq srodk6w pieni<;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowiqzan w walutach innych ni:i: waluta
funkcjonalna.
20. Odsetki naliczone oraz nale:i:ne od srodk6w pienic;znych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powic;kszajq wartos6 aktyw6w Subfunduszu
w dniu wyceny.
21. W ka:i:dym dniu wyceny tworzy sic; rezerwt; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajq uprzednio utworzonq
rezerw<;. Limitowane koszty operacyjne S'! ujmowane w wysokosci nie przekraczajqcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczanajest ka:i:dego 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 ka:i:dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
23. Towarzystwo pobJCra opiate; dystrybucyjnq, opiate; za konwersjc; oraz opiate; umorzemowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem F~nd szu) Oplaty te
slaJ10Wiq zobow1qzame Subfunduszu wobec TFI- nie sq UJmowane w przychodach 1kosztach

II _
1
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24 . Koszty zwiqzane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane S<j w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Je:i:eli koszty obci<j:i:aj<j Fundusz w
calosci- partycypacj <;: danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza si<;: na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj<jcy dzien uj<;:cia zobowiqzania w ksi<;:gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow<;:
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotycz<jC<j wi<;:cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<j:i:aj<j te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og6lem.
25- Ksi<;:gi rachunkowe prowadzone S<j w taki spos6b, aby na kat.dy dzie1\ wyceny mo:i:liwe bylo okreslenie wartosci aktyw6w netto przypadaj<jcych na
kai.d<j kategori<;: jednostek uczestnictwa (JU),
26. Dniem wprowadzenia do ksi<jg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien uj.,:cia zbycia lub odkupienia JU w odpowiednim subrejestrze (z
tym, :i:e na potrzeby okre5lenia wartosci aktyw6w netto na JU w okreslonym dniu wyceny nie uwzgl<;:dnia si.,: zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym
wynikaj<jcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
27. Wszystkie zobowiqzania zwiqzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrai.ane S<j w kwocie wymagaj<jcej zaplaty,
28. JU podlegaj<j odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody H!FO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<j JU zapisane wg najwy:i:szej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
L Wycena aktvw6w Funduszu, ustalenie zobowiqzan i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W dniu wyceny oraz na dzie1\ sporz<jdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje: wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu;
ustalenia wartosci zobowi<jzan Funduszu oraz zobowiqzan Funduszu zwi<jzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu; ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<jcych na JU kat.dej kategorii a tak:i:e ustalenia ceny zbycia i odkupienia JU kai.dej kategorii.
Wartos6 aktyw6w Funduszu oraz wartos6 zobowiqzan Funduszu w danym dniu wyceny jest ustalana wg stan6w aktyw6w w tym dniu wyceny oraz wartosci
aktyw6w i zobowiqzan w tym dniu wyceny , Wartos6 aktyw6w netto Funduszu ustala si<;: pomniejszaj<jc wartosc aktyw6w Funduszu w danym dniu wyceny o jego
Wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu na JU ka:i:dej kategorii ustala si<;: w oparciu o wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu w danym dniu wyceny przypadaj<jcych na
JU danej kategorii podzielon<j przez liczb<;: JU tej kategorii ustalon<j na podstawie rejestru uczestnik6w i subrejestru uczestnik6w w tym dniu wyceny_
Aktywa Subfunduszu wycenia si<;:, a zobowi<jzania us tala si<;: wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrze:i:eniem § 25 ust I pkt I oraz § 2628 Rozporz<jdzenia.
Wartosc godziw<j skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza si<;: w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
IL Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I_ Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<j nast<;:puj<jce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
I) listy zastawne,
2) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
3) instrumenty pochodne,
4) certyfikaty inwestycyjne,
5) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib<;: za granicq,
6) instrumenty rynku pieni<;::i:nego.
2. Wartos6 godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt l notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzien wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza si<;: wedlug ostatniego dost<;:pnego kursu zamkni<;:cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej, stanowi<jcej
jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3_ Je:i:eli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znacz<jco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto :i:adnej transakcji , to ostatni dost<;:pny kurs
ustalony zgodnie z pkt2 jest korygowany zgodnie z metodami okre51onymi w pkt 5 (chyba, :i:e dost<;:pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4_ Wartos6 godziw<j skladnik6w lokat wymienionych w ust l notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzie1\ wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza si<;: wedlug ostatniego dost<;:pnego kursu zamkni<;:cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku- innej,
stanowi<jcej 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 si<;: poni:i:sze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje si<;: wartosc wyznaczon<j zgodnie z pkt 2 na innym aktywnym rynku, z tym, :i:e 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 przyjmuje si<;: cen<;: z
rynku o wy:i:szej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedost<;:pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dost<;:pne S<j informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje si<;:
sredni<j arytmetyczn<j z najlepszych ofert kupna i sprzedat.y, z tym, ze uwzgl<;:dnienie wyl<jcznie oferty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne, W przypadku, gdy nie
jest mo:i:liwe wyliczenie sredniej ze wzgl<;:du na brak ofert sprzedai.y uwzgl<;:dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie S<j dost<;:pne, to do wyceny stosuje si<;: sredni<j arytmetyczn<j z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y z innego aktywnego rynku, z tym :i:e o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednimmiesi<jcu,
3) jezeli niedost<;:pne S:j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje si<;: wartosc oszacowan<j przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), aje:i:eli oszacowania te nie Sq dost<;:pne - stosuje si<;: wartosc oszacowana przez wyspecjalizowan<j
niezale:i:n<j jednostk<;: swiadcz<jC<j tego rodzaju uslugi , o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t<;: jednostk<;: przeplyw6w pieni<;:znych zwiqzanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostk<;: tak<j uznaje si<;: za niezalezn<j, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedost<;:pne S<j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje si<;: wycen<;: w oparciu o publicznie ogloszon<j na aktywnym rynku cen<;:
nier6zniqcego si.,: istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym
6. W przypadku skladnik6w lokat b<;:d<jcych przedmiotem obrotu na wi<;:cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje si<;: na koniec kat.dego kolejnego miesi<jca 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 jednocze5nie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic<j kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwosc dokonania przez Fundusz transakcj i 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:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz<;:cia notowan do k01\ca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna si<;: obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg61nych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
7. Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje si<;: kurs z tak<jliczb<jmiejsc po przecinku jak publikowany przez rynek aktywny.
8. R YNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nast<;:pujqce kryteria:
I) instrumenty b<;:d<jce przedmiotem obrotu na rynku S<jjednorodne,
2) zazwyczaj w kat.dym momencie wyst<;:puj:j zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane Sq do publicznej wiadomosci_
lNG Subfundusz Rosja EUR
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Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnos6 rynku dla katdego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesiqc by! dostypny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaty, to uznaje siy, ze rynek dla danego
skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
l. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sq nastypujqce 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,
l 0) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce siedziby za granicq,
12) depozyty,
13) waluty niebydqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastypujqcy
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyznego bydqcych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okate 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
Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S!J scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym to wartos6 calego instrumentu finansowego
b<;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglydniaj<jc w swojej konstrukcji modele
wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S!J scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego bydzie stanowi6 sumy 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 okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wedlug wartosci godziwej spelniajqcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nastypuje od dnia
uj<;cia w ksi<;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanq ceny nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje siy moment przeplyw6w pieniyznych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
l. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartoki, jezeli
ich utworzenie okate siy konieczne.
2.
3.

4.
5.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu siy Funduszu do odkupu, wycenia sit;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda2:y, metod!) korekty r6Znicy pomiydzy cenq odkupu a cenq sprzedaty, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzieil przeszacowania, nowo ustalonq skorygowan<j ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do wylicze11
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.
Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowiqzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala sit; wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
l. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami dluznymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) 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 tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartos6 aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglydnieniem zdarzeil majqcych wplyw na ich wartos6 godziwq, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostky 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 depozytarni - ich wartos6 wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego sredniego kursu wyliczonego na
dzieil wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2. Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust. I pkt 3) pochodzq z aktywnego rynku.
3. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I, ustalane S!J w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny byd!J stosowane w spos6b ciqgly. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze byd!J prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku gdy zmiany
zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.
VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowiqzania dcnominowane w walutach obcych wycenia siy lub ustala w walucie, w kt6rej S<j notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S!J notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S!J denominowane.
2. Aktywa oraz zobowiqzania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje siy w walucie, w kt6rej wyceniane S!J aktywa i ustalane zobowiqzania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostypnego 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, okresla siy w relacji do

ejj _/
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4) OPIS WPROW ADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie zaszly.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

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 poi:yczek
Pozostale -premia inwestycyjna

3l.I2.2012

121

5

NOTA3
ZOBOWL<\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi~aniu si<; subfunduszu do odkup
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w subfunduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w subfunduszu
Z tytulu wyemitowanych ob1igacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych poi:yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub pon;czen
Z tytulu rezerw
Pozostale zobowi~ania, w tym:

15
20

18
139

31.12.2013

31.12.2012

94

38
0

43
72

68

85

67

- wynagrodzenie TFI

79

----------~--~----~

106

294

NOTA4
SRODKI PIENIF,;ZNE I ICH EKWIW ALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENmZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH w przekroju walut (w tys.)

Bank I Waluta
ING Bank Sl<jski S.A. I PLN
ING Bank Sl<jski S.A. I EUR

I

Wartoscna 31.12.2013
Wartos6 na 31.12.2012
w walucie
w PLN
w walucie
w PLN
........................................ ----484
484
86
86
61
258]
28
113

----------c=-c-=--cc--c-Tc--~c-----c-~-c---------------~

742

1

199

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOWI!\ZAN SUBFUNDUSZU (w tys.)
Srednia wartos6
Srednia wartos6
Wa1uta
w walucie
wPLN
... ---·-·
PLN
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow pieni<;znych:
403
403
EUR
58
243
646
III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.
----~----------------------~-----·-··-

NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCl!\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci<)Zonych ryzykiem warto5ci godziwej wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy procentowej
jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci<)Zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci<)Zonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni<;znych wynikaj<jcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pieni<;znych wynikaj<jce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowej.
Na dzien bilansowy w Subfunduszu nie bylo aktyw6w obci<)Zonych tym ryzykiem.
W Subfunduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi~ane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodz<jcymi w jego sklad,jak i posrednio z instrumentami
dluznymi wchodz<jcymi w ski ad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzib<; za granic<j.
2. POZIOM OBCl!\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego S<): ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi<;tosci kredytowej.
Umiarkowany poziom ryzyka kredytowego wynika z bezposredniej i z posredniej inwestycji srodk6w Funduszu (poprzez tytuly uczestnictwa funduszy
zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic<j) w dluzne instrumenty skarbowe, papiery korporacyjne oraz dlug rynk6w
rozwijaj<)cych sit;. Wit;kszos6 papier6w posiada w dniu dokonania inwestycji rating inwestycyjny, tj. ocent; wiarygodnosci kredytowej okreslon<j przez agencjt;
ratingow<j (Standard & Poor's Corporation, Moody's Investor Services, Fitch Investor Services) jako inwestycyjna.
Inwestycje w lokaty bankowe zwi~ane S<) z ryzykiem kredytowym banku. Pozostaj<jce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S<jna
lokatach overnight. Lokaty te zakladane S<) na okres jednego dnia roboczego lub na okres obejmuj<jcy dzien otwarcia lokaty oraz nast<;puj<jce po nim dni wolne od
pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 1,85% wartosci aktyw6w.
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3. POZIOM OBC!i\ZENIA AK.TYWOW I ZOBOW!i\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami kursu waluty bazowej w stosunku do walut obcych. Tytuly
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzib~ za granicq denominowane sq w euro ale dokonujq inwestycji na
calym swiecie (w r6znych walutach) przez co eksponowane Sq na ryzyko walutowe.
Na rachunkach bankowych Subfunduszu znajdowaly si~ srodki pienit;zne w wysokosci 61 tys. euro, co stanowi 0,99% wartosci aktyw6w. Skladniki lokat
denominowane w walutach obcych stanowily 97,09% aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWlt\ZANIU SU/ SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawieral ww. transakcji.
NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciqgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; sprawozdania
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:

31.12.2013
w walucie obcej:
61 EUR

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
28 EUR
113 PLN

w przeliczeniu:
258 PLN

Na naleznosciach z tytu!u premii inwestycyjnych zn<Uduje sit;:
31.12.2013
w walucie obcej:
4 EUR
Na naleznosciach z tytulu zbytych lokat znajduje

15 PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
4 EUR
18 PLN

w przeliczeniu:
- PLN

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
30 EUR
121 PLN

w przeliczeniu:

si~:

31.12.2013
w walucie obcej:
- EUR

Subfundusz inwestuje aktywa w tytuly uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibt; za granicq. Na potrzeby
codziennej wyceny wyliczanajest wartos6 tych aktyw6w w z!otych polskich. Na dzien bilansowy ich wartos6 wyniosla:
31.12.2013
w walucie obcej:
6 126 EUR

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
31127 PLN
7 614 EUR

w przeliczeniu:
25 408 PLN

Na zobowiqzaniach z tytulu nabytych aktyw6w znajduje siy:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
- EUR
- PLN
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyra2:one Sq wylqcznie w zlotych polskich.

31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
94 PLN
23 EUR

2. DODATNIE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.)

Tytuly uczestnictwa - zrealizowane r6znice kursowe (EUR)
Tytuly uczestnictwa- niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

226
249

306

3. UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane (w tys.)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3l.I2.2012

Tytuly uczestnictwa- zrealizowane r6Znice kursowe (EUR)

-2 885

Tytuly uczestnictwa - niezrealizowane r6znice kursowe (EUR)

Zrealizowane r6tnice kursowe razem
Niezrealizowane r6inice kursowe razem

226
249

306
-2 885

4. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs EUR (euro)- 4,1472

NOTA 10
DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
1. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIALOKAT (wtys.)
Grupy lokat

01.01.2013
3l.I2.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
Razem

256
256

-493
-493
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2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego

-562

Razem

-562

3 515
3 515

Grupy lokat

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKR YWANE 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~anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci<ji:en nalozonych
przez wlasciwe organy panstwowe w zwi~ku z dzialalnosci~ Subfunduszu, kt6re pokrywane s~ bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj~ limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKAT AMI
Nie dotyczy
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRI;BNIENIE CZI;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec katdego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenie Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoria I
kategoria K
kategoria P
kate go ria S

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
3,00

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys. zl.)

26 064

31 171

37 340

49 462

Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego
jednostki kategorii A

66,40

69,13

64,88

77,80

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1) lnformacje o znacz:tcych zdarzeniach dotycz:tcych lat ubieglych, ujl)tych w sprawozdaniu finansowym za biez:tCY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2) Informacje o znacz:tcych zdarzeniach jakie nast:tpily po dniu bilansowym, a nieuwzgll)dnionych w sprawozdaniu finansowym.
Nie zaszly.

3) Zestawienie oraz objasnienie rozmc pomittdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

w porownywalnych danych

Nie wyst<jpily.

4) Dokonane korekty blttd6w 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:tzane.
Nie dotyczy.

6) Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarz<jdzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Subfundusz:

Maksymalny poziom wynagrodzenia za zarzljdzanie
(% w skali rokn)
0,75

Fundusz

I

Parvest Equity Russia (SICAV)

·-------------------+--·~------------------1

IlNG (L) Invest Emerging _El_llf()_jJf:_P (S]~J\~- ____

1,75

.. ________ ~-·

fDWS RUSSIA (SICAV)

-~-~-~--------1

. ···- -· --·-. ---~---' _ _ _ _ _ _ _ _1:-',c-50-c------------11

~~~r!J:~{~~~!~;~~c~:x~~~:~~u~;~s;~;~:;;~~s~~~-v-)-~-~-------it=--------_---_·_-_--_·_--·-_--_-_-_--_-c~c'-:!=-~=----- .-·---- ·---·1

,J'i~te!Eas!t:_m Europe-! (SICA V)

___L _

-~--1-'-,8_0_ _ _ _ _ _ _ _-----".

Fundusz zawar! z lNG Investment Management Belgium umowt;, na podstawie kt6rej znaczna czt;s6 wynagrodzenia za zarz<jdzanie byla zwracana do aktyw6w
Subfunduszu (premia inwestycyjna). W okresie sprawozdawczym, premia inwestycyjna wyniosla 15 tys. euro.

7) Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiarn calkowitej ekspozycji Snbfnnduszu
Fundusz oblicza calkowit<j ekspozycjt; zgodnie z rozporz<jdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan<j metod<j calkowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaangai:owania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz<jdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskai:nika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S<j nastt;puj<jce:

-~--,--------Nazwa
Subfunduszu
lNG Rosja
EUR

IOczekiwana wartos6 wskai:nika dzwigni I

Nieprzekraczalna wartos6 , finansowej oraz prawopodobienstwo
Metoda
Metoda zaangai:owania

ca~k{)_\Vitej_~k~pozzcji.____

1

--"-je_.,g-_o_.p_r_ze_k_r_o_cz_e_n_ia~~~~t--~~P_o_rt_fl_el_r_e_fe_r_en_c_.y-_jn_.y-___~-1

100% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.
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lNG Subfundusz Rosja EUR
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzdnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 20 l3 r., poz.330) Zarz~d lNG Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Rosja EUR, na kt6re sklada siy:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 25.408 tys. zlotych;
3) bilans sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 26.064 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 3 I grudnia 2013 r. wykazuj~cy strati( z operacji w kwocie 1.090 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj~ce zmniejszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 5. 107 tys. zlotych;
6) noty objasniaj~ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

n-....

\

~\~
Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

-r::~~
Robert Bohynik
Czlonek Zar:::qdu

Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Fundus:::y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'!c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'!dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Rosja EUR
(zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotycz'!Ce stan6w aktyw6w, w tym
w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyznych i rachunkach papier6w
wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w przedstawionych w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., SC! zgodne ze stanem faktycznym.

DYRE TOR
Departamentu Opera ynk6w Finansowych
i Klient6\ ·ategicznych
Krzyszto

lNG BANK SLI\SKI Sp61ka Akcyjna

nusiew icz

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

NIP 634-013-54-75
KRS 5459

i Klient6w Strategicznych
ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

Sqd Rejonowy w Katowicach

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

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl
Kapital wplacony- 130 100 000,00 zl

ING .A.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Panstwo,
Rok 2013 by! korzystny dla akcji, zwlaszcza na rynkach rozwini~tych. Najwi~kszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500) . W najwi~kszej gospodarce Europy (Niemcy}, indeks gieldowy DAX wzr6sl o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwini~tych okazala si~ Japonia, gdzie gl6wny wskainik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp6lek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp6lki niemieckie, ale takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ie inwestorzy coraz mniej obawiajq si~ o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
si~ sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski (-16%} oraz
turecki (-14%}, natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%} i Chiny (+3%}. Z kraj6w naszego regionu slabo radzily sobie Czechy (-5%},
a bardzo dobrze Grecja (+29%} i Rumunia (+26%}.
Na tym tie polskie akcje nalezaly do sredniak6w. WIG ze wzrostem rz~du 8% plasowal si~ pomi~dzy rynkami rozwini~tymi
(srednio +25%} i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%}. Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6lek, zblizone Sq do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych . Mogloby to oznaczac, ze inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok by! podobny do roku 2009, jesli chodzi o klas~ sp6lek
odnotowujqcych wzrosty . Zdecydowanie najlepsze efekty przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6lki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach}, a najgorzej wypadly duze sp6lki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazalo si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%} i media (+31%} . Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%} oraz zywnosciowy (-11%} .
Dla rynku dlugu rok 2013 by! zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek by! pozytywny jednak p6iniej bylo
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem inwestor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dlugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropejskiego Sektor6w Wzrostowych na lNG Akcji Srodkowoeuropejskich.
W konsekwencji tych modyfikacji Subfundusz ten oferuje wi~kszq dywersyfikacj~ lokat i daje szersze mozliwosci inwestycyjne
nieograniczane sektorowo w tym regionie.
W paidzierniku 2013 roku poszerzylismy mozliwosci inwestycyjne w ramach oferowanego przez lNG TFI lndywidualnego
Konta Emerytalnego (IKE) Plus, jak r6wniez znaczqco obnizylismy oplat~ za zarzqdzanie funduszami dost~pnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaly docenione prze z z ewn~trznych specjalist6w (Analizy· Online) plasujqc produkt jako najlepszy w Rankingu
IKE oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w kt6rym oceniono 17 IKE b~dqcych w ofercie 15 TFI. R6wniez w
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO . W jego re zultacie lNG (L} Sektora
Energii zostal przej~ty przez subfundusz lNG (L} Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w
Wschod zqcych (Waluta Lokalna) zostal przej~ty przez lNG (L} Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna).
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofert~ produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Panstwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013 . Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE}. Wydaje si~, ie w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne oszcz~dzanie staje si~ koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze

kr~gi

Polak6w.

Zyczymy Panstwu, aby caly rok 2014 by! udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stron~ w ww. ingtfi.pl
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WYNIKI FUNDUSZY INWES1YCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictw a kategorii A)
Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2
lNG SFIO Obligacji 2

9,56%
1,86%

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zrownowai:ony
lNG Subfundusz Gotowkowy
lNG Subfundusz Stabilnego Wzrostu
lNG Subfundusz Obligacji
lNG Subfundusz Akcji Srodkowoeuropejskich
lNG Subfundusz Chiny i lndie USD
lNG Subfundusz Rosja EUR
lNG Subfundusz Srodkow oeuropejski Sektora Finansowego

31 ,18%
14,62%
6,39%
5,80 %
4,06%
3,26%
2,25%
2,14%
0,78%
-0 ,39%
-3,68 %
-3,95%
-5 ,69%

lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (L)
lNG Subfundusz Spolek Dyw idendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dyw idendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moi:liwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytow y (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Spolek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6 w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki t.acir\skiej (L)

47 ,01 %
23,0 1%
21,97%
18,09%
12,52%
8,35%
2,07%
-3 ,00 %
-4,05 %
-5,29 %
-10,31 %
-15,97%

lNG Perspektywa SFIO:
lNG Subfundusz Perspektywa 2020
lNG Subfundusz Perspektywa 2025
lNG Subfundusz Perspektywa 2030
lNG Subfundusz Perspektywa 2035
lNG Subfundusz Perspektyw a 2040
lNG Subfundusz Perspektyw a 2045
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2,69%
3,16%
3,09 %
3,58%
3,48 %
3,74%
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