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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENT A
Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zal'!czonego pol'!czonego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Specjalistycznego
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 Globalny Sp6lek
Dywidendowych (L), ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L), ING Subfundusz
Europejski Sp6lek Dywidendowych (L), ING Subfundusz Japonia (L), ING Subfundusz Nowej
Azji (L), ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<!cych (L), ING Subfundusz
Ameryki Lacinskiej (L), ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L), ING Subfundusz
Globalnych Mozliwosci (L), ING Subfundusz Depozytowy (L), ING Subfundusz Obligacji
Rynk6w Wschodz<!cych (Waluta Lokalna) (L), ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji
Rynk6w Wschodz<!cych (L) (,Subfundusze") 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 pol'!czone sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz<!du Towarzystwa
skierowana do uczestnik6w Funduszu i Subfunduszy sporz<!dzona za odpowiedni okres
sprawozdawczy (,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 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 ksiygi rachunkowe Subfunduszy stanowi'!ce podstawy jego sporz<!dzenia S'!
prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
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3. Badanie zal£!czonego pol£!czonego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej,
Rewident6w w Polsce,

wydanych przez 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 wynikaj£! kwoty i informacje zawarte w zal£!czonym
pol£!czonym 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 zal£!czonego
pol£!czonego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczaj£!cych podstaw do wyrazenia opinii o zal£!czonym pol£!czonym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zal£!czone pol£!czone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
• przedstawia rzetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj£!tkowej i finansowej badanego Funduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporzqdzone zostalo zgodnie z wymagaj£!cymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci, wynikaj£!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi£!g rachunkowych Subfunduszy;
• jest zgodne z wplywaj£!cymi na formy i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj£!cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. Zapoznalismy siy z Listem Towarzystwa i uznalismy, ze informacje pochodzqce z zal£!czonego
pol£!czonego sprawozdania finansowego oraz ze zbadanych jednostkowych sprawozdan
finansowych Subfunduszy, S£! z nim zgodne. Informacje zawarte w Liscie Towarzystwa
uwzglydniaj£! postanowienia § 37, ustyp 1 Rozporz£!dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych
(Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz. 1859).
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6.

Do zalqczonego polqczonego sprawozdania finansowego dolqczono oswiadczenia depozytariusza
dotyczqce Subfunduszy i Funduszu oraz zbadane jednostkowe sprawozdania fmansowe
Subfunduszy.

w 1m1emu
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ROCZNE POtACZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA I<'INANSOWEGO lNG SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Nazwa funduszu:
Typ funduszu:
Data utworzenia:
Okres najaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

lNG Specjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty
Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
ING SFIO posiada osobowos6 prawn'l. Subfundusze utworzone w ramach Funduszu nie posiadaj'l osobowosci prawnej.
26 paidziernika 2009 r. decyzj'l Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033/38/12/08/09/VI/U/9-7-1/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokre5lony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I

lNG SFIO sklada sit; z dwunastu Subfunduszy (nazwa/skr6t nazwy):
1. ING Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L) I ING (L) Globalny Sp6lek Dywidendowych
2. ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) /lNG (L) Sp61ek Dywidendowych USA
3. ING Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. ING Subfundusz Japonia (L) I ING (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
6. ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L) I ING (L) Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (do dnia
25.11.2012 r. dzialal pod nazw'l ING Subfundusz Rynk6w Wschodz'lcych (L))
7. lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) I lNG (L) Ameryki Lacinskiej
8. ING Subtimdusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I ING (L) Globa1ny Dlugu Korporacyjnego
Subfundusz istniej'lCY od 4 paidziernika 2010 r.:
9. ING Subfundusz G1obalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
Subfundusz istniej'lCY od 29 lipca 2011 r.:
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
Subfundusz istniej'lCY od 19 stycznia2012 r.:
11. ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych (Waluta Lokalna) (L) I ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych (Waluta Lokalna)
Subfundusz istniej'lCY od 19listopada 2012 r.:
12. ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych (L) I ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13114/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty subfundusz w
ramach ING SFIO- ING Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Subfundusze realizuj'l indywiduah1'l politykt; inwestycyjn'l dzit;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowa6 r6zne cele inwestycyjne. Celem
inwestycyjnym Subfunduszy jest wzrost wartosci aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusze nie gwarantuj'l osi'lgnit;cia celu inwestycyjnego.

Cel inwestycyjny ING (L) Globalny Sp6lek Dywidendowych
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Global
High Dividend wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze inwestowa6 aktywa
Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane S'l w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;puj'lcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pienit;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, pon;czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Global High Dividend wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICA V),- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2,
ING (L) Invest Global High Dividend zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyt!kowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych
papier6w wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe- do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp6lki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce przedmiot obrotu w dowolnym kraju swiata i oferuj'lce
atrakcyjny zwrot z dywidend.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedl~i'lcego zachowanie sit; zmiennych rynkowych.
Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastt;pujqcy: 95% MSCI World+ 5%WIBID 0/N.

Cel inwestycyjny ING (L) Sp6lek Dywidendowych USA
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczcstnictwa subfunduszu ING (L) Invest US
High Dividend wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze inwestowa6 aktywa
Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, pon;czone lub gwarantowane przez Skarb
Panstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane S'l w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;puj'lcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pienit;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2.
tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest US High Dividend wyodn;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjncgo o zmiennym
kapitale (SICAV) - od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj'lcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2,
ING (L) Invest US High Dividend inwestuje przynajmniej dwie trzecie swych aktyw6w netto w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp6lki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowi'lce przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferujqce
atrakcyjny zwrot z dywidend.
Subfundusz nie okre5lil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj'lcego zachowanie sit; zmiennych rynkowych.
Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu bylnastt;puj'lcY: 95% S&P 500 Index+ 5% WIBID 0/N.

ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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Ce/ inwestycyjny lNG (L) Europejski Sp6lek Dywidendowych
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do I 00% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Europe
High Dividend wyodr~bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAY).
Fundusz moze inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg61nosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por~czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<:) w papiery wartosciowe zgodnie z nast~puj<:jcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni~znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane,
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Europe High Dividend
kapitale (S!CAV)- od 70% do !00% wartosci aktyw6w,

wyodr~bnionego

por~czone

lub

w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym

3. depozyty - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<:jcych
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt2,

siedzib~

w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly

lNG (L) Invest Europe High Dividend inwestuje przede wszystkim (przynajmniej dwie trzecie aktyw6w) w europejskie akcje oferuj<:jce atrakcyjn<:j stop~ zwrotu z
dywidend. Akcje emitowane S<:) przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce przedmiot obrotu w dowolnym kraju
europejskim, bez kraj6w Europy Wschodniej.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie
Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastt;pujqcy: 95% MSC! Europe Index+ 5%W!BID 0/N.

si~

zmiennych rynkowych.

Ce/ inwestycyjny lNG (L) Japonia
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Japan
wyodr~bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICA V). Fundusz moze inwestowac aktywa Subfunduszu w inne
instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane,
gwarantowane przez Skarb Pm\stwa lub NBP - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,

por~czone

lub

2.
tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Japan wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICA V)
- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt2,
lNG (L) Invest Japan zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w wartosciowych
(warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez
sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce przedmiot obrotu w Japonii.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie sit; zmiennych rynkowych.
Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastt;pujqcy: 95% MSCI Japan Index+ 5%WIBID 0/N.

Ce/ inwestycyjny lNG (L) Nowej Azji
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do I 00% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Asia ex
Japan (uprzednio dzialaj<jcego pod nazw<j ING (L) Invest New Asia) wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(SICA V). Fundusz moze inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg61nosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane,
port;czone lub gwarantowane przez Skarb Pa!\stwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastypuj<jcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pienit;znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Asia ex Japan wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(S!CAV)- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt2,
lNG (L) Invest Asia ex Japan zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu I 0% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowi<jce przedmiot obrotu w regionie Azji (z wylqczeniem Japonii i
Australii).
Subfundusz nie okreslil wzorca sluz<jcego do oceny efektywnosci inwestycyji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie siy zmiennych rynkowych.
Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastt;pujqcy: 95% MSC! AC Asia ex Japan Index+ 5%WIDID 0/N.

Cel inwestycyjny lNG (L) Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych
(do dnia 25.11.2012 r. Subfundusz dzialal pod nazwq lNG (L) Rynkow Wscflodzqcycfl)
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest
Emerging Markets High Dividend wyodrt;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICA Y). Fundusz moze
inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub gwarantowane
przez Skarb Panstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastypujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pm\stwa lub NBP - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2.
tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend wyodrt;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o
zmiennym kapitale (SICA V)- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt2,
lNG (L) Invest Emerging Markets High Dividend zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych
zbywalnych papier6w wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji
zamiennych) lub w instrumenty nalezqce do obu tych kategorii, emitowanych przez sp61ki zalozone, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce
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przedmiot obrotu na dowolnym rynku wschodzqcym lub w kraju rozwijajqcym si<; w Ameryce Laciilskiej (wraz z Karaibami), w Azji (bez Japonii), w Europie
Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujqcych atrakcyjnq stop<; zwrotu z dywidendy.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si<; zmiennych rynkowych.
Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;pujqcy: 95% MSCI EMF Index+ 5%WIBID 0/N.
W dniu 25.11.2012 r. weszly w zycie zmiany w statucie ING SFIO dotyczqcych zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Zmiany te spowodowane byly
przej<;ciem w dniu 19.11.2012 r. dotychczasowego subfunduszu zr6dlowego - z lNG (L) Invest Emerging Markets, kt6ry by! przedmiotem inwestycji Subfunduszu,
przez subfundusz ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend.
Subfundusz lNG (L) Invest Emerging Markets inwestowal co najmniej dwie trzecie aktyw6w w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce przedmiot obrotu na dowolnym rynku wschodzqcym lub w
kraju rozwijajqcym si<; w Ameryce Lacinskiej (wraz z Karaibami), w Azji (bez Japonii), w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
W zwi<jZku z aktualizacjq polityki inwestycyjnej dostosowano r6wniez nazwy subfubunduszu - z ING (L) Rynk6w Wschodzqcych na ING (L) Sp61ek
Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych.

Cel inwestycyjny ING (L) Ameryki Laciliskiej
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Latin
America wyodrybnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze inwestowa6 aktywa Subfunduszu w
inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, pon;czone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Latin America wyodr<;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(SICA V)- od 70% do l 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne nit. w pkt.2,
lNG (L) Invest Latin America zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalnc papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowi:tce przedmiot obrotu w Ameryce Lacinskiej (w tym na
Karaibach).
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si<; zmiennych rynkowych.
Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;pujqcy: 95% MSCI10/40 Emerging Latin America Index+ 5%WIBID 0/N.

Cel inwestycyjny ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Renta Fund
Global High Yield wyodrybnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze inwestowa6 aktywa
Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterrninowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub gwarantowane przez Skarb
Pat1stwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastypujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Renta Fund Global High Yield wyodr<;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV)- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj:jcych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne nit. w pkt.2,
ING (L) Renta Fund Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnymmiejscu
na swiecie przez sp6lki, na kt6rych ciljt.y ryzyko zdolnosci do pelnej realizacji zobowi<jZa!l (co wyjasnia przyczyny wyzszej dochodowosci: w celu skompensowania
takiego ryzyka, sp6lka z nizszym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowosci; dla rynk6w instrument6w wysokodochodowych ratingi ksztaltujq si<; na
poziomie od BB+ do CCC).
Subfundusz nie okreslil wzorca sluz:tcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si<; zmiennych rynkowych.
Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;pujqcy: 67,5% Barclays Capital US High Yield 2% issuer capped+ 27,5% Barclays Capital
Pan-European High Yield 2% issuer capped+ 5% WIBID 0/N.

Cel inwestycyjny ING (L) Globalnych MoZtiwoS:ci
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Global
Opportunities wyodr<;bnionego w ramach funduszu zagranicznego lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze
inwestowa6 Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, pon;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nastypujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Global Opportunities wyodr<;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV) od 70% do l 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2,
ING (L) Invest Global Opportunities zasadniczo inwestuje (co najmniej 2/3 aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu l 0% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp6lki zalozone, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce przedmiot obrotu w dowolnym miejscu na swiecie.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si<; zmiennych rynkowych.
Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;pujqcy: 95% MSCI (AC) World (Net) Index+ 5% WIBID 0/N.
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Cel inwestycyjny lNG (L) Depozytowego
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie gl6wnie w kr6tkoterminowe instrumenty dluzne emitowane przede wszystkim przez Skarb
Pm\stwa oraz depozyty. Fundusz moze inwestowa6 Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe okreslone w statucie Funduszu przy zachowaniu
przewidzianych limit6w.
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por~czone lub
gwarantowane przez Skarb Pm\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty co najmniej 70% wartosci aktyw6w netto,
2. dluzne papiery wartosciowe i instrumenty rynku pieni~znego, nie b~dqce papierami wartosciowymi emitowanymi, por~czonymi lub gwarantowanymi przez
Skarb Pm\stwa lub NBP- do 30% wartosci aktyw6w.
3. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni~znego- do 30% wartosci aktyw6w.
4. listy zastawne- do 20% wartosci aktyw6w,
5. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib~ w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa emitowane przez
fundusze zagraniczne- do I 0% wartosci aktyw6w,
6. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 i pkt 4 obowiqzuje lqcznie limit wskazany w pkt I.
7. Subfundusz moze lokowa6 powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe emitowane, gwarantowane lub por~czone przez Skarb Pm\stwa, z tym ze
obowiqzany jest wtedy dokonywa6 lokat w papiery wartosciowe lub instrumenty rynku pieniyznego co najmniej szesciu emisji a wartos6 zadnej z tych emisji nie
moze przckracza6 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz dq;;:y do osiqgni~cia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark WIBID 6M.

Cel inwestycyjny lNG (L) Obligacji Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalna)
Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Renta Fund
Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrybnionego w ramach funduszu zagranicznego lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego
o zmiennym kapitale (SICAV).
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub
gwarantowane przez Skarb Par\stwa lub NBP oraz depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodr~bnionego w ramach funduszu zagranicznego ING (L)
otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV)- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib~ w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczcstnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2,
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie si~ zmiennych rynkowych.

Cel inwestycyjny lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodzqcych
Subfundusz nie gwarantuje osiqgniycia celu inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w
Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) wyodrybnionego w ramach funduszu zagranicznego
!NO (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV).
Srodki Subfunduszu inwestowane sq w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pm\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) wyodr.;;bnionego w ramach funduszu zagranicznego
lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV)- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<:)cych siedzibo;; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytu!y
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2,
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie sio;; zmiennych rynkowych.

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

lNG Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzia! Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61k<:) akcyjnq prawa polski ego, kt6rej 100% kapita!u akcyjnego nalei:y doING Investment Management (Polska) S.A. (ING IM (Polska) S.A.).
!NO IM (Polska) S.A. jest sp61k<:) 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. umowo;; o Zarz<:)dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz<:)dy Sp61ek og!osily zamiar pol<:)czenia w drodze przej~cia przez sp6lko;; ING TFI S.A. sp61ki lNG IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym w
art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie ca!ego maj<:)tku sp6!ki ING IM (Polska) S.A. na sp61ko;; lNG TFI S.A. Pol<:)czenie
nast<:)pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmujqcej poprzez emisj~ nowych akcji, kt6re sp6lka przejmujqca wyda akcjonariuszowi
sp6lki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan po!qczenia sporzqdzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal<:)cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udosto;;pniony na stronie internetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzqdy obu Sp61ek dzial~<:)C na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h
pol<:)czenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I K.s.h.

udost~pnily

opinio;; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci planu

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

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz
Polqczone sprawozdanie finansowe Funduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz w dajqcej sio;; przewidzie6 przyszlosci,
tzn. w ciqgu co najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nie istniej<:) okolicznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci Funduszu.
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W dniu 25 paidziernika 2013 r. nastqpilo polqczenie subfunduszy:
I. ING (L) Papier6w Dluznych Rynk6w Wschodzqcych (WL) (subfundusz przejmowany) z ING (L) Obtigacji Rynk6w Wschodzqcych (WL) (subfundusz
przejmujqcy). Podstawy polqczenia stanowilo zezwotenie KNF z dnia 24 tipca 2013 r. (decyzja nr DFL/l/4033/29/9/13/9-7 /U/KM).
2. ING Subfunduszu Sektora Energii (L) (subfundusz przejmowany) z ING Subfunduszem Gtobatnych Moztiwosci (L) (subfundusz przejmujqcy). Podstawi(
polqczenia stanowilo zezwotenie KNF z dnia 24 tipca 2013 r. nr (decyzja nr DFI/l/4033/29/8/13/9-7 IU/KM).
W dniu 25 paidziernika 2013 r. Towarzystwo przydzielilo kaidemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmujqcego
w liczbie wynikajqcej z podzietenia itoczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w
netto subfunduszu przejmowanego przypadajqcego na jednostki( uczestnictwa w dniu 24 paidziernika 2013 r. przez wartose aktyw6w netto subfunduszu
przejmujqcego przypadajqcego na jednostki( uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 paidziernika 2013 r.
Przydzial jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmujqcego byl dokonywany bez pobrania oplat maniputacyjnych.
Towarzystwo sporzqdzilo i opublikowalo sprawozdania finansowe subfunduszy przejmowanych na dzien poprzedzajqcy dzien polqczenia.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Potska sp6lka z ograniczonq odpowiedziatnosciq sp6lka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujllcych
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A Sq zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem wszystkich
dystrybutor6w.
- minimatna wysokose wptat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kaidego nasti(pnego nabycia.
- W zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata za konwersjy, oplata za
zamiany.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz tub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
ofcrowania programu przez Fundusz tub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresta umowa dodatkowa.
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku kaidego nasti(pnego
nabycia
- W zwiqzku z nabywaniem, odkupywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii P pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata
umorzeniowa, oplata za konwersjy, oplata za zamiany.
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S:
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujq zadektarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadektarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sq zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresta umowa dodatkowa.
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kaidego nasti(pnego nabycia.
- W zwiqzku z nabywaniem, odkupywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii S pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata
umorzeniowa, oplata za konwcrsjy, oplata za zamiany.
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii E
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz tub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz tub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresta umowa Pracowniczego Programu lnwestycyjnego (PPI) tub Pracowniczego Programu Emerytatnego (PPE).
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- W zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii E pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata za konwersjy, oplata za
zamiany.
Charakterystyka Jednostek Uczcstnictwa kategorii F
- zbywane wylqcznie w ramach PPitub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania okrestonego
programu przez Fundusz i zawarcia umowy PP!tub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresta umowa PP!tub PPE.
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- W zwiqzku z nabywaniem, odkupywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii F pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata za
konwersj<;, oplata za zamian<(.
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii I:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz tub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresta umowa IKE.
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimatna lqczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi I 00 zl.
- W zwiqzku z nabywaniem, odkupywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii I pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata
umorzeniowa, oplata za konwersjy, oplata za zamiany.
Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii K:
- zbywane wylqcznie w ramach IKE tub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE tub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz tub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresta umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE tub IKZE mogq przewidywae wyzszq minimatnq wysokose wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kaidego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimatna lqczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i innych
funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- W zwiqzku z nabywaniem, odkupywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii K pobierane mogq bye: oplata dystrybucyjna, oplata
umorzeniowa, oplata za konwersjy, oplata za zamian<(.

ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa kategorii T:
- zbywane wyl<jcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz tub 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 wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- W zwi<jZku z nabywaniem, odkupywaniem, konwersj<j oraz zamian<j jednostek uczestnictwa kategorii T pobierane mog<j bye: oplata dystrybucyjna, oplata
umorzeniowa, oplata za konwersjt;, oplata za zamiant;.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. POLJ\CZONE ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

3l.l2.2013

Skladniki lokat

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzial w
aktywach

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzialw
aktywach

34 035

34 304

2,02

14 086

14 396

2,47

I 406 915

I 592 855

93,88

471 626

525 629

90,08

6 400

6 421

0,38

2 300

2 325

0,40

1 447 350

1 633 580

96,28

488 012

542 350

92,95

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
lnstrumenty pochodne
Udzialy w sp61kach z ograniczon~
odpowiedzialnosci~

Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania maj')ce
siedzibt; za granic')
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne

RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep!
zabela Kalmowska

Zestawienie !a kat nale:':y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdaniafinansowego
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2. POLJ\CZONY BILANS
sporz:tdzony na dzieii 31.12.2013
(w tys. zlotych)

I.

Aktywa
Srodki pieni<;i.ne i ich ekwiwalenty
Naleznosci
Transakcje przy zobowi<jZaniu siy drugiej strony do odkupu
Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dlu:f:ne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dlutne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa

I.
2.
3.
4.

II.

III.
IV.

V.

Zobowi<jZania
Aktywa netto (I-ll)
Kapital funduszu
I. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)
Dochody zatrzymane
I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto, w tym zakumulowane, nierozdysponowane
przychody z lokat netto dotycz<jce subfunduszy:

-ING
- lNG
-ING
- lNG

(L)
(L)
(L)
(L)

- ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynk6w Wschodzqcych
- ING (L) VIP Zr6wnowatony Funduszy Globalnych
- ING (L) Sektora Energii
- ING (L) Papier6w Dlu:f:nych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna)
Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym, wzrost (spadek) wartosci lokat w
odniesieniu do ceny nabycia dotycz<jcy subfunduszy:
- ING
-ING
- lNG
- ING

VII.

(L)
(L)
(L)
(L)

31.12.2012

1696 745

583 540

59 260
3 905
0
33 850
33 850
I 599 730
454
0
0

36 075
5 115
0
10 475
IO 475
531 875
6 246
0
0

23 173
1 673 572
1 535 070

17 561
565 979
532 801

4 217 633
-2 682 563

-1 213 836

-47 470

-20 947

-23 485

-7 645

0
0
342
736

I48
92
0
0

-23 985

-13 302

0
0
I 570
I 584

620
-I 55
0
0

185 972

54 125

0
0
133
-I 417

34I
I7
0
0

1 673 572

565 979

VIP Fundusc:;y Akcji Rynk6w Wschodzqcych
VIP Zr6wnowa:f:ony Fundus::y Globalnych
Sektora Energii
Papier6w Dlu:f:nych Rynk6w Wschod::qcych (Waluta Lokalna)

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym, zakumulowany,
nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat dotycz<jcy subfunduszy:

VI.

31.12.2013

VIP Fundusc:;y Akcji Rynk6w Wschodzqcych
VIP Zr6wnowaiony Funduszy G/obalnych
Sektora Energii
Papier6w Dlu:f:nych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna)

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

I 746 637

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

- ING (L) VIP Fundusc:;y Akcji Rynk6w Wschodzqcych (prze}'ity pr::e:: ING (L) Rynk6w Wschodzqcych dniu 25.05.20I2 r.)
- ING (L) VIP Zr6wnowaiony Funduszy Globalnych (przejr;ty pr::ez ING (L) Papier6w Dluinych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) w dniu
25.05.20I2 r.)
- ING (L) Sektora Energii (przejr;ty przez ING (L) G/obalnych Mo:f:liwosci dniu 25.I 0.20I3 r.)
- ING (L) Papier6w Dlu:f:nych Rynk6w Wschod::::qcych (Waluta Loka/na) (pr::ejr;ty pr::ez ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) w
dniu 25.I0.2013 r.)

Dyrektor Depl

zabela Kalmowska

Bilans nale:':y ana/i::owac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq c::ifsc sprawozdaniafinansowego.
lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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3.

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

I.

Przychody z 1okat

!.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi'!Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sa1do r6znic kursowych

5.

Pozostale

II.

Koszty funduszu

!.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia d1a podmiot6w prowadz<jcych dystrybucjt;

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<jdzania aktywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

8 487

3 853

2 712

2 435

0

0

5 775

I 418

25 405

6 394

25 372

6 325

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym po1igraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty zwi<)zane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

15

55

13.

Pozostalc

13

14

0
25 405
-16 918
119 294

0
6 394
-2 541
46 772

-13 837

-3 250

133 131

50 022

102 376

44 231

Ill.
IV.
V.
VI.

5

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu nctto (II-III}
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
I.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat, w tym:

=tytulu r6tnic kursowych
2.

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

=tytulu r6:':nic kursowych
VII.

Wynik z opcracji

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Rachunek wyniku =operacji nale:':y ana/i::owac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdania
finansowego.
ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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4. POLi\CZONE ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYW ACH NETTO
(w (ys.zlotych)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

565 979
102 376

228 920
44 231

a) przychody z 1okat netto,

-16 918

-2 541

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat,
c) wzrost (spadek) niezrea1izowanego zysku (straty) z wyceny 1okat
2*) Zyski zatrzymane dotycz:jce subfunduszy przej~tych, w tym:

-13 837

-3 250

133 131

50 022

2 948

1 063

I 078
3 !54

240
465

I. Zmiana Warto§ci Akryw6w Netto
I. Wartosc aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

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

a) zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z 1okat netto,
b) zakumu1owany, nierozdysponowany zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia 1okat,
c) wzrost (spadek) wartosci 1okat w odniesieniu do ceny nabycia

-1 284

358

102 376

44 231

1 002 269

291 765

2 470 996

824 624

-233 001

-31 566

17 365

2 914

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

I 468 727

532 859

- w tym zmiana kapitalu wyplaconego wynikajqca z polqczenia subfunduszy

-207 240

-27 631

1107 593
1 673 572
1 303 742

337 059
565 979
338 173

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodow funduszu (razem)
a) z przychod6w z 1okat netto,
b) ze zrea1izowanego zysku ze zbycia 1okat
c) z przychod6w ze zbycia 1okat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powit;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)

- w tym

~miana

kapitalu wplaconego wynikajqca ~ polqczenia subfunduszy

- 1v tym zmiana kapitalu wplaconego wynikajqca ~ polqczenia subfunduszy (wartosc jednostek uczestnictwa
przydzielonych w ::.1viqzku z polqczeniem)

6. l.-:jczna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktywow netto na lwniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktywow netto w okresie sprawozdawczym

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

nduszy

*)Dane dotyczq JNG (L) VIP Funduszy Akcji Rynk6w Wschodzqcych i JNG (L) VIP Zr6wnowa:':ony Funduszy Globalnych (2012 rok) oraz JNG (L)
Sektora Energii i JNG (L) Papier6w Dluznych Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (2013 rok)

Zestawienie zmian w aktywach nett a nalej;y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
sprawozdaniafinansowego.
1NG Spccjalistyczny Fundusz lnwestycyjny Otwarty
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CZfSC

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

OSWIADCZENIE ZARZ;\DU
Zgodni e z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesni a 1994 r. o rachunkowosc i (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Zarz~d ING Towarzystwa Funduszy
lnwestycyj nych S.A. przedstawi a pol.~czon e sprawozdanie finansowe ING Specj al istycznego Funduszu lnwestycyjnego Otwartego, na kt6re sklada si~t :
I) wprowadzen ie do pol~c zon ego sprawozdani a finansowego;
2) polijczone zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 1. 633.58 0 tys. zlotych;
3) pol~czony bilans sporzqdzony na dziet\ 31 grudni a 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na s um ~t 1. 673.572 tys. zlotych;
4) pol~czony rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujqcy zysk z operacji w kwocie I 02 .3 76 tys. zlotych;
5) pol~czone zestawienie zm ian w aktywach netto za okres od I styczn ia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj ~ce zw i ~t ksze ni e stanu wartosci aktyw6w netto
o kwot~t 1.107 .593 tys. zlotych;
Do pol~czonego sprawozdan ia finansowego dolljczono jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy:
ING Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L)
ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L)
ING Subfundusz Japoni a (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzijcych (L)
lNG Subfundusz Ameryki Lac it\skiej (L)
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Globalnych Mo:i:liwosci (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzljcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Zagrani cznych Obligacji Rynk6w Wschodzljcych (L)

~

Leszek Jedlecki

Prezes Zarzqdu

"'

\

•

~~~

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

~,___ ~a-...-<~::.-.-----
Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Czlonek Zarzqdu

·~~e._~ ( ?
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

l~

Dyrektor Departamentu Ksi~gowosci Funduszy

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajqc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporzqdzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Slqski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej Funduszem) oswiadcza, ze dane
dotyczqce stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pieni'rznych i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w
przedstawionych w polqczonym sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2013 r., sporzqdzonego 7 kwietnia 2014 r., sq zgodne ze stanem
faktycznym.
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lNG BANK SLASKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634 -013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy - 130 100 000,00 zl

KR5 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapital wplacony - 130 100 000,00 zl
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ING ,Ai)
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, i.e 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, i.e inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym 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 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 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 zwiE;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 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 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 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
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 przejE;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 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;, i.e 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 stron~ www .ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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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 Zrownowazony
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 Spotek Dywidendowych (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 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%

ING 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

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

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarz<jdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Globalnego
Sp6lek Dywidendowych (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego
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 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 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

GospodorcT;

Ernst & Young Audit sp. z o.oJ
Sqdmvego. KRS: OOOOL181039, NIP 526-020-79-76

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 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 maj(!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz(!dzone zostalo zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (polityk(!)
rachunkowosci, wynikaj(!cymi 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 sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5.

List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzqdzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowiqzuj(!cymi przepisami,
zostaly dol(!czone do polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz(!dzonego za rok
zakonczony dnia 31 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 W arszawa
Nr ewidencyjny 130

Ernst & Young Audyt Polska
sp6fka z ograniczon<t odpowiedzialnoS"ci<t
sp6fka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Kluczowy Biegly Rewident

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE
DO
DYWIDENDOWYCH(L)

SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

SUBFUNDUSZU

ING

GLOBALNEGO

SPOLEK

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

Fundusz moze u:Zywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

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

lNG SFIO posiada osobowosc prawnl!. lNG Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L) utworzony w ramach Funduszu
nie posiada osobowosci prawnej.
26 pa.Zdziemika 2009 r. decyzjl! Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033138112108109NI/UI9-7-1/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I

lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) jest jednyrn z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t
nazwy):
1. lNG Subfundusz Globalny Splilek Dywidendowych (L) I lNG (L) Globalny Splilek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Sp6lek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. lNG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl!cych (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl!cych
7. lNG Subfundusz Ameryki Laciil.skiej (L) I lNG (L) Ameryki Laciil.skiej
8. lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I lNG (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I lNG (L) Globalnych Mozliwosci
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
11. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L) I lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych (L) I lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujl! indywidualnl! polityk~ inwestycyjnl! dzi~ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnyrn Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osil!gni~cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% a1..-tyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
lNG (L) Invest Global High Dividend wyodr~bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zrniennym kapitale (SICAV). Fundusz moze
inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por~czone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub Narodowy Bank Polski.
Srodki Subfunduszu inwestowane Sl! w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujl!cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzue papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni~zuego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, pon;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Global High Dividend wyodr~bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestyc)jnego o zmiennym
kapitale (SICAV)- od 70% do 100% wartosci a1..-tyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majl!cych
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.

siedzib~

w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly

lNG (L) Invest Global High Dividend zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych
papier6w wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji
zamiennych) emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowil!ce przedmiot obrotu w dowolnym kraju swiata
i oferujl!ce atrakcyjny zwrot z dywidend.
Subfundusz nie okreslil wzorca slu:i:l!cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajl!cego zachowanie
Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast~pujl!cy: 95% MSCI World+ 5%WIBID 0/N.

si~

zrniennych rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Sl!d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topie112, 00-342 Warszawa
Sl!d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrze5nia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61kl! akcyjnl! 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 sp61kl! akcyjnl! 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 Zarzl!dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzl!dY Sp61ek oglosily zamiar poll!czenia w drodze przej((cia przez sp61k~ lNG TFI S.A. sp61ki lNG IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majl!th.-u sp61ki ING IM (Polska) S.A. na sp61k~ lNG TFI S.A. Pol<)czenie
nastl!pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujl!cej poprzez emisj~ nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujl!ca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan poll!czenia sporzl!dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zall!cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost~pniony na stronie intemetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzl!dY obu Sp61ek dzialajl!C na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 I K.s.h
planu poll!czenia, o k-t6rej mowa wart. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie finansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. -31.12.2013 r.
Dniem bilansowyrnjest 31.12.2013 r.
lNG (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych

udost~pnily opini~

bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci

Zalozenie kontynuowania dziatalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dziala1nosci przez lNG SFIO w dajqcej sic;: przewidziec przyszlosci, tzn. w ciqgu co
najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nie istniejq oko1icznosci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dziala1nosci.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Po1ska sp6!ka z ograniczonq odpowiedzia1nosciq sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujllcych
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.
- minima1na wysokosc wp!at tytulem nabycia 200 z! w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadk'U ka:i:dego nast~tpnego nabycia.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat~t dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- op!att; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu doce1owym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w ska1i rok-u
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P (pierwsze zbycie jednostki nastqpilo wed!ug wyceny z dnia 17.01.2013 r.):
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestyc)jnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz 1ub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okres1a umowa dodatkowa.
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 z! w przypadk-u ka:i:dego nastt;pnego
nabycia
- w zwiqzku z nabywaniem, odk-upieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wy:i:szej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- op!att; za konwersjt; I zamian~t w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% k~oty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odk-upienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI - max. 2,5% wartosci ak-tyw6w netto w skali rok-u
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S (nie by!y zbywane ):
- zbywane wylqcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujq zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sq zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okres1a umowa dodatkowa.
- minima1na wysokosc wplat tytu!em nabycia wynosi 200 z! w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadk-u ka:i:dego nastt;pnego nabycia.
- w zwiqzk'U z nabywaniem, odk-upieniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieranq
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- op!att; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu doce1owym.
- oplatt; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w ska1i roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wy!qcznie w ramach program6w inwestyc)jnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz 1ub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) Jub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywct;
- op!att; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu doce1owym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie by!y zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach PPI 1ub PPE, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okres1onego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI Jub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI lub PPE.
- minima1na wysokosc wplat tytu!em nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq 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 Jub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali rok-u
Charak'terystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie by!y zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okres1a umowa IKE.
- minimalna wysokosc wp!at tytu!em nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, :i:e jednorazowa minimalna lqczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwiqzk-u z nabywaniem, konwersjq, odk'Upieniem oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- op!att; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywct;
- op!att; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- op!att; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odk-upienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI - max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali rok-u
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Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pieiWsze zbycie jednostki w dniu 22.10.2013 r. ):
- zbywane wyl'}cznie w ramach 1KE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy 1KE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okre5la umowa 1KE oraz umowy IKZE.
- minimalna wysokose wp!at tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrze:i:eniem, :i:e umowa 1KE lub IKZE mog'} przewidywae wy:i:sz'} minimaln'} wysokose wplaty w
przypadku pieiWszego nabycia. W przypadku ka:i:dego nastypnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l'}czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarz'}dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwi¢u z nabywaniem, konwersj'}, odkupieniem oraz zamian'} jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'} w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniow'} w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej ni:i: 100 zl. Oplata ta mo:i:e bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy 1KE lub IKZE i nie mo:i:e bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (pieJWsze zbycie jednostki w dniu 01.02.2012 r. ):
- zbywane wyl'}cznie w ramach PPI lub PPE bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj'} oraz zamian'}jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'} w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% k-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,1% 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

31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzialw
aktywach

wartoscwg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzialw
aktywach

212 610

235 157

96,85

36 208

38 544

93,39

212 610

235157

96,85

36208

38 544

93,39

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycY.ine
Tytuly uczestnictwa emitowane przez
instytucje wsp61nego inwestowania majl!ce
siedzibt; za granic<)
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrek1:or Dep[amentu Ksit;gowosci Funduszy

~~

Zestawienie lokat nalety analizowaf: lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq Czf}§f: sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajqce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIB~ ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

nienotowane

nie dotyczy

ING (L) Invest Global High Dividend (PLN) Hd »IC (SICAV)

Luksemburg

6 595,170

Wartosc wg
ceny nabycia

Wartoscna
31.12.20 13

Udzial w
aktywach %

212 610

235 157

96,85

212 610

235157

96,85

~~---

!.

INGHAIH LX- LU0430558527

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

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 W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MI~DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZI\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dy<ckW<

Ocpi~~.y

Ila~ela Kalinowska
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2. BILANS
sporzl}dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem Iiczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Aktywa
1. Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci

31.12.2013

31.12.2012

242 796

41273

7 332

2 691

307

38

235 157

38 544

2 929
239 867
222 027

657
40 616
39 682

3. Transakcje przy zobowiljZaniu sit; drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dluine papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dluine papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa
II.
III.
IV.

ZobowiljZania
Aktywa netto (I-II)
Kapital funduszu
1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

V.

VI.
VII.

440 915

95 876

-218 888

-56 194

-4 707

-1402

I. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-3 668

-725

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

-1 039

-677

22 547
239 867

2 336
40 616

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

I 486 446,647448

297 234,817159

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

1431 196,236291
159,934326
496,183963
47 315,697805
7 278,595063

294 643,971786
87,410696

161,35
167,49
161,52
161,35
165,72

136,63
140,00

Dochody zatrzymane

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

Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii E (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii P (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii T (w zl)

2 503,434677

138,39

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Iz bela Kalinowska

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjl[tkiem wyniku z operacji przypadaj:tcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

750

176

170

89

Przychody z lokat
L

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwiljZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6mic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II.

Koszty funduszu
L

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl)cych

580

87

3 693

567

3 686

562

4

dystrybucj~;

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 zarzl)dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

II.

Koszty zwiljZane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6Zilic kursowych

6

13.

Pozostale

I

I

Koszty pokrywane przez towarzystwo

0

0

III.
IV.
V.
VI.
L

Koszty funduszu netto (IT-Ill)

3 693

567

Przychody z lokat netto (I-IV)

-2 943

-391

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

19 849

1434

-362

-344

20 211

I 778

16 906

1043

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

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

z tytulu r6inic kursowych

VII.

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

*) do wyliczenia podanych wm1osci zostala

uwzgl~dniona

jednostki uczestnictwa kategorii A

11,44

3,51

jednostki uczestnictwa kategorii E

12,41

3,87

jednostki uczestnictwa kategorii K

1,43*)

jednostki uczestnictwa kategorii P

9,44*)

jednostki uczestnictwa kategorii T

12,48

2,90*)

cena, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa dane} kategorii

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depart

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
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4. ZEST A WIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci AA1¥Wow 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,
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 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 (powi((kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)
6. Lljczna 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

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych j ednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- j ednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- j ednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajljco od poczljtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych j ednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- j ednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- j ednostki kategorii T

III. Zmiana wartosci aktywow netto na jednostkf uczestnictwa

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

40 616
16 906
-2 943
-362
20 211
16 906

6 012
1 043
-391
-344
1 778
1043

182 345
345 039
162 694

33 561
69 396
35 835

199 251
239 867
147 695

34 604

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3I.I2.2012

1 189 211,830289
2 241 993,045086

246 787,633939
525 354,625159

2 186 332,289297
620,505129
521,079713
49 128.950384
5 390,220563

522 475,484698

1 052 781,214797

278 566,991220

1 049 780,024792
547,981499
24,895750
1 813,252579
615,060177

277 802,081762
729,194388

I 189 211,830289

246 787,633939

1 136 552,264505
72,523630
496,183963
47 315,697805

244 673,402936
-389,203674

40 616
22 495

339,990714

2 539,149747

35,715070

4 775,160386

2 503,434677

1486 446,647448
3 000 023,790236

297 234,817159
758 030,745150

2 940 923,953227
1 520,436602
521,079713
49128,950384
7 929,370310

754 591,663930
899,931473

1 513 577,142788

460 795,927991

1 509 727,716936
1 360,502276
24,895750
1 813,252579
650,775247

459 947,692144
812,520777

1 486 446,647448

297 234,817159

1431196,236291
159,934326
496,183963
47 315,697805
7 278,595063

294 643,971786

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3I.l2.2012

136,63
140,00
157,94
140,38
138,39

119,16
120,54

2 539,149747

35,715070

87,410696

2 503,434677

1. Wartosc aktyw6w netto najednostk(( uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K (wartosc, wg k't6rej nast<}pilo pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- jednostki kategorii P (wartosc, wg k't6rej nast<}pilo pierwsze zbycie w dniu 17.01.2013 r.)
- jednostki kategorii T

*) wm1osc:j.u., wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kategorii Tw dniu 01.02.2012 r.
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123,47*)

~

01.01.2013
31.12.2013

2. Wartosc a1.1:yw6w netto najednostk~t uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
161,35
- j ednostki kategorii E
167,49
- j ednostki kategorii K
161,52
- j ednostki kategorii P
161,35
- jednostki kategorii T
165,72
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk~t uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (dane wyraZ:one w stosunku rocznym)
- jednostki kategorii A
18,09%
- jednostki kategorii E
19,64%
- jednostki kategorii K (zmiana liczona od 22.10.2013 r. wyraZ:ona w stosunku rocznym)
11,82%
- jednostki kategorii P (zmiana 1iczona od 17.01.2013 r. wyraZ:ona w stosunku rocznym)
15,67%
- jednostki kategorii T
19,75%
4. Minima1na wartosc ah.1:yw6w netto najednostk~t uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
139,17
2013-01-02
wdniu
142,61
- j ednostki kategorii E
2013-01-02
wdniu
155,13
- jednostki kategorii K
2013-12-13
wdniu
139,39
- jednostki kategorii P
2013-02-04
wdniu
140,97
- j ednostki kategorii T
2013-01-02
wdniu
5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto najednostki( uczestnictwa
162,24
- j ednostki kategorii A
2013-11-15
wdniu
168,15
- j ednostki kategorii E
2013-11-15
wdniu
162,29
- jednostki kategorii K
2013-11-15
wdniu
162,24
- jednostki kategorii P
2013-11-15
wdniu
166,35
- jednostki kategorii T
2013-11-15
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostki( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
160,72
- jednostki kategorii A
2013-12-30
wdniu
- jednostki kategorii E
166,84
2013-12-30
wdniu
160,90
- jednostki kategorii K
2013-12-30
wdniu
160,72
- jednostki kategorii P
2013-12-30
wdniu
165,07
- jednostki kategorii T
2013-12-30
wdniu

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

Procentowy udzial wynagrodzenia d1a Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz')cych dystrybucjy
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwi')Zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz')dzania aktywarni funduszu

01.01.2012
31.12.2012

136,63
140,00

138,39
14,66%
16,14%

13,24%*)
119,15
2012-01-02
120,55
2012-01-02

122,43
2012-06-04
139,71
2012-08-17
142,48
2012-08-17

140,77
2012-08-17
135,11
2012-12-28
138,42
2012-12-28

136,83
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2,50%
2,50%

2,52%
2,50%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor Dep
*)zmiana liczona od pierwszego dnia wyceny tj. 23.01.2012 r.

W sprawozdaniu jinansov.ym wystr;puje r6inica pomir;dzy wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq aktyw6w
netto na koniec bieiqcego okresu sprawozdawczego. R6inica wynika z ujr;cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
/ego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly ujr;te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowaf: lqcznie z notami obja!miajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;Sf:
sprawozdania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJ;\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu reguluj~ nastypuj~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 zrn.)
Rozporz~dzenie

zwane dalej

Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz.1859)

Rozporz~dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz~dzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym wykazane s~ w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Jezeli charakter
i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci - fak.i ten odnotowany jest w notach obja5niaj~cych albo informacji dodatkowej.
Na dzieil bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj~cy:
1) przychody z lokat netto - stanowi~ce r6zuicy pomiydzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzieil bilansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania fmansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zrnian w
aktywach netto, noty obja5niaj~ce i informacjy dodatkow~.
Sprawozdanie obejmuje dane za 20 13 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\.CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
1.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj~cej prowizjy maklersk~.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj~ ceny nabycia rownlj zeru.
4.
Skladniki 1okat otrzymane w zamian za inne skladniki maj~ ceny nabycia wynikaj~c~ z ceny nabycia tych skladnik6w 1okat, w zamian za kt6re zostal:y
otrzymane, skorygowan~ o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniyzne.
5.

Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj~c~ zrniany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
analitycznej, w ki6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w oraz jednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk lub straty ze zbycia 1okat wylicza siy metod~ HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez~cej wartosci ksiygowej (nie stosuje siy do
skladnik6w lokat byd~cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
W przypadk"ll gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
Nalezu~ dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniaj~cy wartosci tego prawa.

7.
8.
9.
10.

Nalezu~

dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu usta1enia tego

prawa.
11. Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wpl:ywa na wzrost/ spadek wynik"ll z operacji.
12. Nabycie I zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniujego zobowi¥ail.
14. Jezeli transakcja kupna/sprzedazy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj~cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w 1okat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikajljce z umowy hipna!sprzedazy, a przede
wszystkim daty nabycia, rozliczenia (daty przepl:yw6w pieniyznych).
15. Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej s~ wyrazone, a takZe w wa1ucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego hrrsu NBP
usta1onego dla danej waluty na dzieil ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu s~ wyrazone w walutach, d1a
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla siy w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi~
lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowi¥ania i naleznosci Subfunduszu wynikajljce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy waluty w zwi¥ku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedazy papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18. Przychody z lokat obejmujlj w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzial:y w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluzuych 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 r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyi.nych, nalezuosci oraz zobowi¥ail w walutach obcych.
19. Koszty Subfunduszu obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pot.yczek zaci~gniytych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
20.

b) Ujemne sal do r6zuic kursowych powstale w zwi¢u z wycen~ srodk6w pieniyzuych, naleznosci oraz zobowi¥an w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nalezue od srodk6w pieniyzuych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powiykszaj~ wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.

21.

W kazdym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych znmiejszaj~ uprzednio utworzon~
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne s~ ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kazdego dnia
wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zrniany w kapita1e wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z wlasnych
srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.

22.

Towarzystwo z tytulu administracji i zarzljdzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesiljca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.

23.

Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjn'!, oplaty za konwersj<y oraz oplaty umorzeniOWlj (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Fund~). Oplaty te
stanowi~ zobowi¥anie Funduszu wobec TFI- nie s~ ujmowane w przychodach i kosztach.

1ta

uj
J
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24.

Koszty zwi<}Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane S<) w calosci z aktywow Subfunduszu. Jezeli koszty obci<)Zaj<) Fundusz w
calosci - partycypacjc; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sic; na podstawie stosunku Wartosci Aktywow Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj<)cy dzien ujc;cia zobowi<}Zania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowc;
zbycia/nabycia skladnikow lokat dotycz<)C<) wic;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty tak:iej transakcji obci<)Zaj<) te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji ogolem.

25.

Dniem wprowadzenia do ksi<)g zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujc;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglc;dnia sic; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj<)cych z zapis6w w subrejestrze uczestnikow Subfunduszu w dniu wyceny) .

26.

Wszystkie zobowi<}Zania zwi<}Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra2:ane S<) w kwocie wymagaj<)cej zaplaty.

27.

JU podlegaj<) odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<) JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AK1YWOW
l. Wvcena aktyw6w Funduszu. ustalenie zobowiazal'l i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na ktory przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papierow Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzien sporz<)dzenia sprawozdania fmansowego Fundusz dokonuje wyceny aktywow Funduszu oraz wyceny aktywow Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi<}Zan Funduszu oraz zobowi<}Zal'l Funduszu zwi<}Zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktywow netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktywow netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktywow netto Subfunduszu na jednostkt; uczestnictwa, a takZe ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktywow Funduszu stanowi suma wartosci aktywow Subfunduszu i wartosci aktywow innych Subfunduszy. Wartosc aktywow netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci al.."tywow netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia sic;, a zobowi<}Zania ustala sic; 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.
11. Wycena skladnik6w lokat notowanvch na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<) nastt;puj<)ce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) listy zastawne,
7) dluzue papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<)ce siedzibc; za granic<),
11) instrumenty rynku pieni<;znego.
2. Wartosc godziw<) skladnik6w lokat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny 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, stanowiljcej
jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynl..'U w dniu wyceny.
3.
4.

5.

6.

7.

Jezeli wolumen obrotow na danym skladniku lokat byl znaczljco nisk:i, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostc;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dost<;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziw<) skladnikow lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli 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,
stanowiljcej 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 sic; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej :
1) przyjmuje sic; wartosc wyznaczonlj zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze tak:iego 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; cenc; z
rynl..'U o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostc;pne Slj wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) a na rynku gl6wnym dostc;pne Slj informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sic;
srednilj arytmetycznlj z najlepszych ofert kupna i sprzeda:ly, z tym, ze uwzglc;dnienie wyl<)cznie oferty sprzeda:ly jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglc;du na brak ofert sprzeda:ly uwzglc;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
glownym oferty nie S<) dostc;pne, to do wyceny stosuje sic; srednilj arytmetyczn<j z najlepszych ofert kupna i sprzeda:ly z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi<jcu.
3) jezeli niedostc;pne S<j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sic; wartosc oszacowan<j przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a j ezeli oszacowania te nie S<j dostc;pne- stosuje sic; wartosc oszacowana przez wyspecjalizowan<j
niezaleZil<j jednostkc; swiadcz<)C<) tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tc; jednostkc; przeplywow pienic;zuych zwi<}Zanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostk<; taklj uznaje sic; za niezale:ln<), jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zaleznym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedostc;pne Slj wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sic; wycenc; w oparciu o pub1icznie ogloszon<) na aktywnym rynku cenc;
nier6zni<)cego sic; istotnie skladnika, w szczegolnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnikow lokat bc;d<)cych przedmiotem obrotu na wic;cej niz j ednym aktywnym rynku, wartosci<) godziw<) jest kurs ustalony na rynku gl6wnym,
ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku glownego dokonuje sic; na koniec ka2:dego kolejnego miesi<)ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynl..'U glownego 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 Polsk:iej i za graniq kryterium wyboru
rynku glownego jest mozliwosc dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynl..'U;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, ktory nie pozwala na dokonanie porownania w pelnym
okresie wskazanym w pl..-1 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastc;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczc;cia notowan do konca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sic; obr6t papierem wartosciowym, wybor rynku dokonywany jest poprzez porownanie obrotow na poszczegolnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj<)cy i<)cznie nastc;puj<)ce kryteria:
1) instrumenty bc;d<)ce przedmiotem obrotu na rynku S<) jednorodne,
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2) zazwyczaj w ka.Zdyrn momencie wystc;puj!j zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S!j do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesic;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj<j aktywnosc rynku dla ka.Zdego skladnika lokat. Jei:eli przez badany
miesi!jc by! dostc;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostc;pna byla regularnie infmmacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje sic;, i:e rynek dla danego
skladnika lokat jest al..'tywny.

ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rvnk"ll
l . Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S!j nastt;puj<jce skladniki lokat nienotowanych na al..1:ywnym rynku:
1) 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,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania maj!jce siedzibc; za granic!!,
12) depozyty,
13) waluty niebc;d!jce depozytami,
14) instrumenty rynlm pienic;znego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na ak1:ywnym rynku wyznacza sic;, z zastrzezeniem pk'1 IV ust. 4 i 5, w nastc;puj!jcy
!) w przypadku dlui:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienic;znego bc;d!jcych papierarni wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglc;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jei:eli ich utworzenie okai:e sic; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sic; odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sic; w cic;zar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
2) dlui:ne papiery wartosciowe zawieraj<jce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S!j scisle powi<jZane z wycenianyrn papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
fmansowego bc;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu fmansowego modelu wyceny uwzglc;dni<ti!!C 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 dlui:nym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu fmansowego bc;dzie stanowic sumc; wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglc;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wla5ciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jei:eli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sic; wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadk"ll 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 nastc;puje od dnia ujc;cia
w ksic;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sic; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan!j cenc; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci X1RR i XNPV przyjmuje sic; moment przeplyw6w pienic;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne melody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi!jianiu sic; drugiej strony do odkupu wycenia sic;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod!j skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglc;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okai:e sic; konieczne.
2. Zobowi<jZania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi<jZaniu sit; Subfunduszu do odkupu, wycenia sic;, pocz!jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedazy, metod!j korek'1y r6i:nicy pomic;dzy cen!j odk"llpu 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 cenc; nabycia tego skladnika i stanowi podstawc; do wyliczen
skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sic; dlui:ne papiery wartosciowe, od dnia
ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Nalei:nosci z tytulu udzielonej poi:yczki papier6w wartosciowych wycenia sic; wedlug zasad przyjc;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowi<jZania z tytulu otrzymanej poi:yczki papier6w wartosciowych ustala sic; wedlug zasad przyjc;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
! . W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebc;d!jcych papierami dlui:nyrni stosuje sic; ponii:sze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
!) w przypadku akcji- ich wartosc ustala sic; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc<j powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostc;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomic;dzy niezaleznymi od siebie i nie powi<jZanymi ze sob<j stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metodc; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metodc; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metodc; zdyskontowanych przeplyw6w pienic;znych,
d) metody ksic;gowe, a w szczeg61nosci metodc; skorygowanej wartosci al..'1yw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza sic; przy utyciu modelu, uwzglc;dniaj<jcego w szczeg6lnosci wartosc
godziw!j akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikaj<jC<j 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 nier6i:ni<jcego sic; istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznyrn, 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 sic; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnyrn rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi<jZku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadk"l! depozyt6w - ich wartosc stanowi wartosc nominalna powic;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efek1:ywnej stopy procentowej ;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibc; za granic<j - wycena w oparciu o ostatnio ogloszon!j wartosc aktyw6w netto na jednostkc; uczestnictwa, certyfikat
u ooloszema wartosc1
mwestycyjny lub tytul uczestructwa, z uwzglc;druemem zdarzen maj <jcych wplyw na 1ch wartosc godziw<j, jakie mialy miejsce po dni~
al..'1yw6w netto naJednostkc; uczestmctwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestmctwa,

1Ja
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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, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieni~znych;
8) w przypadku walut nie b~d<}cych depozytami - ich wartosc wyznacza si~ po przeliczeniu wedlug ostatniego dost~pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do czynnik6w uwzgl~dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt I), do wyceny sldadnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. I
pkt I), nalez<}:
I) dost~pnos6 wystarczaj<}cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzia!alnosci) oraz zalozenia dotycz<}ce dzia!ania sp6!ki,
3) okres, jaki up!yn¥ od ostatniej transakcji nabycia wycenianego sldadnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki up!yn<}! 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) wielkosc 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 bt;d<! stosowane w spos6b ci<}g!y.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt;d<! prezentowane, w przypadku gdy
zosta!y wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu fmansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zosta!y wprowadzone w drugim p6!roczu rok'U obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena sldadnik6w 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 - w walucie, w kt6rej S<} denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi<}Zania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje sit; 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.
3. Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza k'Ursu, okresla sit; w relacji do euro.

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

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

3I.l2.2013

3I.l2.2012

86

2

221

307

36
38

3I.l2.2013

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytu!u posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych pot.yczek
Pozostale - premia inwestycyjna

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

1 777

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<}Zaniu sit; do odk'Upu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyp!aty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pot.yczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pot.yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub port;czen
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
-oplata dystrybucyjna
- wynagrodzenie TFI

489
41

503
47

622

107

73
510

12
84

2 929

657

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

Bank I Wa1uta
lNG Bank Sl<}Ski S.A. I PLN
lNG Bank S1<}Ski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2013
w wa1ucie
w PLN
7140
46

7140
192
---~~
7 3321

Wartosc na 31.12.2012
wwa1ucie
wPLN
2 691

2 691
2 691

II. SREDNl W OKRESIE SPRAWOZDAWC~ POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOWlf\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
Srednia wartosc
Wa1uta
wPLN
wwa1ucie
6 970
6 970
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w
PLN
26
110
EUR
pienit;t.nych:
7 080
III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.
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NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN 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 st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi<;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥:onych tym ryzykiem.
b) wskazanie al.."tyW6w obci¥:onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni<;i:nych wynikajl)cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dlui:nych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst<;puje ryzyko przeplyw6w pieni<;i:nych wynikajl)ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥:onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moi:e bye zwil)Zane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzl)cymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dlui:nymi wchodZl)cymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majl)cych siedzib<; za granicl).
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego s~ ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnii:enia oceny kredytowej i ryzyko rozpi<;tosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzib<; za granic~ lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci¥:one s~ umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzl)cym od ryzyka lokat takiego funduszu . Inwestycje w lokaty bankowe zwil)Zane Sl) z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajl)ce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sl) na lokatach overnight Lokaty te zakladane s~ na okres 1 dnia roboczego 1ub
na okres obejmujl)cy dzieil otwarcia lokaty oraz nast<;pujl)ce po nim dni wolne od pracy. Na dzieil bi1ansowy stanowily one 2,94% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.
W Subfunduszu wyst<;puje sredni poziom ryzyka walutowego wynikaj~cy z tego, ze subfundusz ING (L) Invest Global High Dividend stosuje mechanizm
cz<;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro. Na rachunku bankowym Subfunduszu znajdowalo si<; 46 tys. euro co
stanowilo 0,08% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
mSTRUMENTYPOCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie

zaci~gal

kredyt6w i poi:yczek.

NOTA9
WALUTY I RQZNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCn BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut<; polskl) (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly si<; srodki pieni<;i:ne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
46 EUR
192 PLN
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyrai:one Sl) wyl~cmie w zlotych polskich.

3Ll2.2012
w walucie obcej:
- EUR

2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst~pily.
3. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (3 L12.2013)
leurs EUR (euro)- 4,1472

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

Grupy lokat

01.01. 2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majl)ce siedzib<; za

::::11 -------=~-::272_____-3: -3,:. .:_,---------

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

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje

1

wsp6lnego inwestowania majl)ce siedzib<; za ::::~ ----=;-:c
~-::;-::;,.I_ __

"'7:,..---- - 1 7

-cc-Ic=-;

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.
ING (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
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w przeliczeniu:
- PLN

NOTA 11

KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj<}tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi<}Zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci<}Zen nalozonych
przez wla5ciwe organy panstwowe w zwi<}Zkn z dzialalnosci<} Subfunduszu, kt6re pokrywane S<} bezposrednio z ak'tyw6w Subfunduszu i nie podlegaj<} limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYOD~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<}dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:ldego 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 poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoria I
kategoria K
kategoria E
kategoria T

maksymalnaroczna
wysokosc wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50
2,50

1,90
1,20
1,10

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

Wartosc aktyw6w netto na koniec roh."U obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roh."U obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii E
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii P
- jednostki uczestnictwa kategorii T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

239 867

40 616

6 012

10 626

161,35
167,49
161,52
161,35
165,72

136,63
140,00

119,16
120,54

118,68

138,39

6. INFORMACJA DODATKOWA
uj~tych

1)

Informacje o znacz:tcych zdarzeniach dotycz:tcych lat ubieglych,
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz:tcych zdarzeniach jakie nast:tpily po dniu bilansowym, a nieuwzgl~dnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach lNG SFIO - lNG Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6:inic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty
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)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzl!dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:

bl~d6w

w sprawozdaniu finansowym za bie:i:tcy okres

podstawowych.

Oplata za zarz=1dzanie
(% w skali roku)

Fundusz
lNG (L) Invest Global High Dividend

0,60

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowil!Zk6w przez lNG Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz lNG (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca lNG Investment Management Luxembourg S.A. rocznl! oplattt za zarzl!dzanie obliczanq od
sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu lNG (L) Invest Global High Dividend w wysokosci 0,60% w przypadku tytul6w uczestnictwa K.lasy I.
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umowy, na podstawie kt6rej wi~tksza cz~tsc wynagrodzenia za zarzqdzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.
7)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny spos6b wplyn:tc na
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

ocen~

sytuacji maj:ttkowej,

Nie dotyczy.
8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 4 74.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitq ekspozycjy 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 zaangai:owania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporzqdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wska.Znika
diwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, sq nastypujqce:
Nieprzekraczalna

I wartosc calkowitej
Nazwa Subfunduszu
lNG (L) Globalny
Sp6lek Dywidendowych

Metoda

ekspozycji

Metoda zaangai:owania

100% wartosci
aktyw6w netto
subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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Oczekiwana wartosc wska.Znika diwigni
fmansowej oraz prawopodobienstwo
j ego przekroczenia

Portfel referencyjny

-

-

I

'

lNG Subfundusz Globalny Spolek Dywidendowych (L)
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) Zarz1)d ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Globalny Sp6lek Dywidendowych (L), na kt6re
sldada sit(:
I) wprowadzenie do sprawozdan ia finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 235 .157 tys. zlotych;
3) bilans sporz11dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na

s um~t

239.867 tys. zlotych;

4) rachunek wyniku z operacji za okres oct I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj1)cy zysk z operacji w kwocie 16.906 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres oct I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj11ce zw ittkszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwott( 199.251 tys. zlotych;
6) noty objasniaj11ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Pre=es Zar=qdu

Malgorzata Barska
Wicepre=es Zar=qdu

Dariusz Korona
C=lonek Zarzqdu

C=lonek Zarzqdu

~~""!':.~c
Robert Bohynik
C=lonek Zarzqdu

j~
Dyrektor Departamentu Ksir:gowosci Fundus::y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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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 Globalny
Sp6lek Dywidendowych (L) (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.

ZASTI:;,IS

lJepartamentu P.'
1KIJent

Krzyszt

DY f<.l:::J(T()Rf\

i Rynkcm Finansowych
t~cznych

S!awqrnir Trr~ps7o

lNG BANK SL.O,SKI Sp6/ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy -130 100 000,00 zl

KRS 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapital wplacony -130 100 000,00 zl

S~d Rejonowy w Katowicach

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

ING Ji.J
F UNDUSZE INWESTYCYJNE
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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 sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp61ki 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 sp61ek, zblii.one Sq do
kraj6w rozwini~tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, i.e inwestorzy spodziewajq si~
w zrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblii.szym okresie. Ubiegly rok by! 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 zaangai.owanie 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 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 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, aby caly rok 2014 by! udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stron~ www.ingtfi.pl

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapita! zak!adowy - 15.250.000,00 z!

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000039430

Kapita! wp!acony- 15 .250 .000 , 00 z!

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 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 Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moiliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dtugu 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 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

Matgorzata Barska

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

Cztonek Zarz<jdu

Cztonek Zarzqdu

Cztonek Zarz<jdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

p~,~----~

g.~ · ~
Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ SPOLEK DYWIDENDOWYCH
USA (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINI.i\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna
1.

Przeprowadzilismy badanie zahj.czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Sp6lek
Dywidendowych USA (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego
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 operacj i, 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 I 994 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<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 ksiygi rachunkowe stanowi<j.ce podstawy 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:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow<j. Radtt 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<).
wyrywkow<j. - dokumentacji, z kt6rej wynikaj<J. kwoty i informacje zawarte w zal<J.czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjt(tych i stosowanych przez Zarz<J.d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz<J.cych

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 traktowanym jako calosc.
4. Naszym zdaniem zal(!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 maj(!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 20 13 roku;
• sporz(!dzone zostalo zgodnie z wymagaj(!cymi zastosowania zasadami (polityk(!)
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, 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 3 1 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinitt z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

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

Ernst & Young Audyt Polska
sp6Jka z ograniczon'l odpowiedzialnosciq
sp6Jka komandytowa
Rondo ONZ 1. 00-124 Warszawa

1uczowy B iegly Rewident

cuuie~~

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Sp6fek Dywidendowych USA (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SUBFUNDUSZU SPOLEK DYWIDENDOWYCH USA (L)
Nazwa funduszu:

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu:

Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzie1onymi subfunduszami.

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

lNG SFIO posiada osobowosc prawni!. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
26 paidziemika 2009 r. decyzji! Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033138112108109NI/UI9-7-1/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokres1ony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 501

lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokres1ony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t
nazwy):
1. lNG Subfundusz G1obalny Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) G1oba1ny Sp61ek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Spolek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Spolek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. lNG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzi!cych (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzi!cych
7. lNG Subfundusz Ameryki Laciriskiej (L) I lNG (L) Ameryki Laciriskiej
8. lNG Subfundusz G1oba1ny Dlugu Korporacyjnego (L) I ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I lNG (L) Globa1nych Moz1iwosci
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
11. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzi!cych (Waluta Lokalna) (L) I lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzi!cych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzi!cych (L) I lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzi!cych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuji! indywidualni! polityk<; inwestycyjni! dzi<;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac rome ce1e inwestycyjne.
Ce1em inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci 1okat. Subfundusz nie gwarantuje osii!gni<;cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
lNG (L) Invest US High Dividend wyodr<;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze
inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty fmansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone 1ub
gwarantowane przez Skarb Paristwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane S<j w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;puji!cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
l. dluzue papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni<;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, pon;czone 1ub
gwarantowane przez Skarb Paristwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest US High Dividend wyodr<;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV)- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci a1."iyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maji!cych siedzib<; w Rzeczpospolitej Po1skiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.
lNG (L) Invest US High Dividend inwestuje przynajmniej dwie trzecie swych aktyw6w netto w zdywersyfikowany portfel akcji i/1ub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz ob1igacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych 1ub stanowi<jce przedmiot obrotu w Stanach Zjednoczonych i oferuj<jce
atrakcyjny zwrot z dywidend.
Subfundusz nie okres1il wzorca sluz<jcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj<jcego zachowanie si<; zmiennych
rynkowych. Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;puji!cy: 95% S&P 500 Index+ 5% WIBID 0/N.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
Si!d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel12, 00-342 Warszawa
Si!d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lki! akcyjn<j prawa po1skiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Po1ska) S.A. (lNG IM (Po1ska) S.A.).
lNG IM (Po1ska) S.A. jest sp6lk<j akcyjn<j prawa po1skiego, 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 Zarz<jdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz<jdy Sp61ek oglosily zamiar pol<jczenia w drodze przej<;cia przez sp61k<; lNG TFI S.A. sp61ki lNG IM (Po1ska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maji!tku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61k<; lNG TFI S.A. Poli!czenie
nasti!pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuji!cej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp6lka przejmuji!ca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zarnian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan poli!czenia sporz<jdzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zali!cznikami wskazanyrni wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost<;pniony na stronie intemetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzi!dY obu Sp61ek dzialaji!C na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udost<;pnily opini<; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol<jczenia, o k-t6rej mowa w art. 503 § 1 K.s.h.

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

lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L)

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz~dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez lNG SFIO w daj!)cej sit; przewidziec przyszlosci, tzn. w
co najmniej 12 miesit;cy od 3l.l2.2013 r. Nie istniejlj okolicznosci wskazujljce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

ci~gu

Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczonlj odpowiedzialnoscilj sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ I, 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 Slj zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadk.-u katdego nastt;pnego nabycia.
- w zwi!)Zku z nabywaniem, konwersjlj oraz zan1ianljjednostek 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 wy:lszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci ak.'1yw6w netto w skali roku
Charak:terystykajednostek uczestnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wyiljcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranycb 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, oraz 50 zl w przypadku katdego nastt;pnego
nabycia
- w zwi¢'11 z nabywaniem, odkupieniem, konwersjlj oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% k.-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odk.'Upienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci ak.'1yw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl~cznie w ramacb program6w inwestycyjnycb, kt6re przewidujlj zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramacb danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Slj zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku katdego nastt;pnego nabycia.
- w zwi¢'11 z nabywaniem, odkupieniem, konwersjlj oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- op!att; dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieranlj
jednorazowo z pierwszej wp!aty uczestnika.
- op!att; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:lszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI - max. 2,5% wartosci ak.'1yw6w netto w skali rok.'U
Charak.1:erystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wylljcznie w ramach program6w inwestycyjnycb, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz !ub 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 wp!at tytu!em nabycia wynosi 0,01 z!.
- w zwiljZku z nabywaniem, konwersj!J oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- op!att; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wytszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz I% k-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu !ub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci ak.'1yw6w netto w skali roku
Charak.1:erystykajednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyiljcznie w ramacb PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz !ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okreslonego progranm 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 z!.
- w zwiljZku z nabywaniem, konwersj!J oraz zamian!) jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- op!att; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty 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- max. 2,5% wartosci ak.'1yw6w netto w ska!i roku
Charak.1:erystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wylljcznie 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 okres!a umowa IKE.
- minima Ina wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna iljczna wp!ata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzljdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwiljZk.'U z nabywaniem, konwersjlj, odk'Upieniem oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnlj w wysokosci nie wyzszej niz 10% wp!aty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- op!att; umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz I 0% k-woty odk'llpienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 z!. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci ak.'1yw6w netto w skali rok'U
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbycie kategorii K w dniu 22.10.20 13 r.)
- zbywane wyll)czn ie w ramacb IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz lub za
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
lNG Subfundusz Sp6!ek Dywidendowych USA (L)
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posra~c
em

- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog4 przewidywae wyzsz4 minimaln~ wysokose wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kai:dego nastypnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l~czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarz~dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwi¢-u z nabywaniem, konwersj<j., odkupieniem oraz zarnian~jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjt; I zarniant; w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow~ w wysokosci nie wyzszej niz I 0% h.rwoty 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 moi:e bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zarniany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbycie kategorii T w dniu 30.10.2012 r.)
- zbywane wyl~cznie w ramach PPI lub PPE bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¢u z nabywaniem, konwersj~ oraz zarnian~jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjy I zarniant; w wysokosci nie wyi:szej nii: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - max. 1,1% wartosci aktyw6w netto w skali roku

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

Skladniki lokat

31.12.2013

31.12.2012

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

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

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dlu.zne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonll
odpowiedzialnoscilf
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego

48 762

56 765

92,36

7 737

9039

92,65

48 762

56 765

92,36

7 737

9 039

92,65

inwestowania maj<)ce siedziby za granic<)
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De1'r;o;;lj~'
lzabela Kalinowska

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajl}ce (w tys.ziotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJf\CE SIEDZIB~ ZA GRANICJ\

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

nienotowane

nie dotyczy

ING (L) Invest US High Dividend (PLN) Hedged »lC (SICAV)

Luksemburg

1 592,600

Wartos6 wg
ceny nabycia

Wartos6 na
31.12.2013

Udzial w
aktywach';fo_

48 762

56 765

92,36

48 762

56 765

92,36

·~~~---

!.

INGUPIH LX-LU0430559921

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspotnego inwestowania majqce siedzib(! za granicq

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 MI~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
sporz11dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj11tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Aktywa
1. Srodki pieni<;:i:ne i ich ekwiwalenty
2. Nale:i:nosci

31.12.2013

31.12.2012

61462

9 756

4 021

506

676

211

56 765

9 039

3. Transakcje przy zobowiljZaniu sit; drugiej strony do odkupu
4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

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

dluine papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa

1890

257

III.

Aktywa netto (I-II)

59 572

9 499

IV.

Kapital funduszu

52 942

8 907

1. Kapital wplacony

194 619

40 655

-141 677

-31 748

-1373

-710

-1 212

-286

II.

ZobowiljZania

2. Kapital wyp!acony (wielkos6 ujemna)

v.

Dochody zatrzymane

1. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumu1owany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia lokat
VI.

VII.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapita! funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartos6 a1.'1yw6w netto najednostk<; uczestnictwa kategorii A (w z!)
Wartos6 aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa kategorii K (w z!)
Wartos6 aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa kategorii T (w z!)

-161

-424

8 003

1302

59 572

9 499

374 587,166865
373 400,614163
584,314932
602,237770

73 474,570918
73 464,936889

159,03
159,20
161,62

129,28

9,634029

129,57

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor De,~szy

fl Izabe1a Kalinowska

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

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

I.

Przychody z lokat

I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi:tzane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r62:nic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

269

60

84

22

3
182

38

1195

246

1 189

243

12. Ujemne sal do r6Zrlic kursowych

5

2

13. Pozostale

1

1

0
1195
-926
6964

0
246
-186
1193

263

29

6 701

I 164

6 038

1007

16,14
0,68*)
17,35

13,70

II.

Koszty funduszu

I.

Wynagrodzenie d1a towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl!cych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi:tzane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzl!dzania ak'tywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe
11. Koszty zwi:tzane z posiadaniem nieruchomosci

III.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV.
V.
VI.

Koszty funduszu netto (II-III)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

I.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat, w tym:

z tytulu r6tnic kursowych
2.

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 1okat, w tym:

z tytulu r6tnic kursowych

VII.

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

3,96*)

*) do >~yliczenia podanej wartasci zostala uwzgl?dniona cena, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa dane} kategorii

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor Depar1Jii)l]!jgow

L.!bela Kalinowska

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czrsc 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 aktywow netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

9 499

6 813

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) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 1okat
3. Zmiana w aktywach netto z tytuln wyniku z operacji

6 038
-926
263
6 701

1 007
-186
29
1 164

6 038

1 007

I. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto

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 (powivkszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zrnniejszenie kapitalu z tytulu odkupionych j.u.)
6. L:tczna zmiana aktywow netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)
7. Wartosc aktywow netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia warto§c aktywow netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
b) 1iczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
c) sa1do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dziala1no§ci funduszu, w tym:
a) 1iczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

44 035

1679

153 964
109 929

15 980
14 301

50 073

2 686

59 572

9 499

47 526

9 708

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

301112,595947
1 026 163,115425

14 438,139470
130 821,707982

I 024 957,53862I

I30 8I2,073953

603,922852
60I,653952

9,634029

725 050,519478

116 383,568512

725 02I,86I347

l16 383,5685I2

I9,607920
9,050211

0,000000

301 112,59594 7

14 438,139470

299 935,677274

14 428,50544I

584,314932
592,60374I

9,634029

374 587,166865
1 367 436,331545

73 474,570918
341 273,216120

I 366 22I,I20712

34I 263,58209I

603,922852
6II,28798I

9,634029

992 849,164680

267 798,645202

992 820,506549

267 798,645202

I9,607920
9,05021I

0,000000

374 587,166865

73 474,570918

373 400,6I4I63

73 464,936889

584,3I4932

III. Zmiana wartosci akryw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
1. Wartos6 aktyw6w netto najednostkv uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K (wartos6, wg kt6rej nast'lpilo pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- j ednostki kategorii T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostkv uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostkv uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K (zmiana liczona od 22.10.2013 r. wyra.Zona w stosunku rocznym)

602,237770

9,634029

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

129,28
157,68
129,57

115,40
125,22*)

159,03
159,20
161,62

129,28

23,01%

12,03%

5,03%
24,74%

20,51 %**)

129,57

- j ednostki kategorii T
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostkv uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu

131,31
2013-01-08
155,38
2013-12-12

115,39
2012-01-02

- jednostki kategorii T
wdniu

131,64
2013-01-08

122,11
2012-11-15

*) pie1wsze zbycie kategorii Tw dn. 30.10.2012 r.
**)dane uyraione w stosunku rocznym
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lk

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

161,61
2013-11-15
161,66
2013-11-15

130,98
2012-12-20

163,95
2013-11-15

131,21
2012-12-20

158,76
2013-12-30
158,93
2013-12-30

127,83
2012-12-28

161,34
2013-12-30

128,10
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:

2,51%

2,53%

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

2,50%

2,50%

5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzllcych dystrybucjt;
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwillZanych z prowadzeniem rejestru ali:yw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzlldzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDel~
lzabela Kalinowska

W sprawozdaniu finansowym wystrpuje r6inica pomirdzy wartosciq akzyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq ak(VW6w
netto na koniec bieiqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z ujrcia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
tego okresu,jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly uJrte w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czrsc sprawozdania
finansowego.
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L)
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5. NOTY OBJASNIAJ.t\CE
NOTAl

POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu regulujll nastt;pujllce 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.)
Rozporzlldzenie Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.l859) zwane dalej Rozporzlldzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzlldzone w jt;zyku polskim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane Sll w tysillcach zlotych, z wyjlltkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach obja5niajllcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujllCY:
1) przychody z lokat netto- stanowillce r6Zilict; pomit;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (stratt;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratt;) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjt;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania fmansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty obja5ni<\illce i informacjt; dodatkowll.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksit;gi rachunkowe dla lNG SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sit; oddzielnie dla kazdego subfunduszu.
I.
Operacje dotyczllce Subfunduszu ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyCZll.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujllcej prowizjt; maklerskll.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadajll cent; nabycia r6wnll zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki majll cent; nabycia wynikaj<)Cll z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re
zostaly otrzymane, skorygowan<j o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pienit;zne.
5.
Zmiant; wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powodujllCll zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje sit; w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje sit; zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub stratt; ze zbycia lokat wylicza sit; metod<) HIFO (najdrozsze sprzedaje sit; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezllcej wartosci ksit;gowej (nie
stosuje sit; do skladnik6w lokat bt;d<jcych przedmiotem transakcji, o k.1:6rych mowa w §27 i 28 Rozporzlldzenia).
Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
7.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sll transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit; nabycie
8.
9.
Naleznll dywidendt; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny
danego funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglt;dniaj<jcy wartosci tego prawa.
10.
Nale:Zn<j dywidendt; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dniu, nastt;pnym po dniu ustalenia
tego prawa.
11.
Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12.
Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13.
Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brakjest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;dnia sit; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu
i ustaleniu jego zobowi<)Zan.
14.
Jezeli transakcja kupnalsprzedazy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujt;ta w ksit;gach rachunkowych w nastt;pnym dniu po
dniu zawarcia transakcji wynikajllcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w 1okat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sit; wszystkie parametry wynikaj<jce z umowy
k.-upnalsprzedazy, a przede wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienit;znych).
15.
Operacje dotyczllce Subfunduszu ujmuje sit; w walucie, w kt6rej Sll wyrazone, a takZe w walucie po1skiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujt;cia tych operacji w ksit;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S<) wyrazone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartos6 okresla sit; w relacji do euro.
16.
Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowilllokat Subfunduszu a ich ujt;cie w ksit;gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowi<)Zania i naleznosci Subfunduszu wynikajllce z zawartych transakcji kupna lub sprzedazy wa1uty w zwi<)Zku z rozliczeniami walutowymi
17.
kupna lub sprzedazy papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej
waluty.
18.
Przychody z lokat obejmuj<j w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sit; zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sit; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienit;Zilych, naleznosci oraz zobowi<)Zan w walutach obcych.
19.
Koszty Subfunduszu obejmuj<j w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:lyczek zacillgnit;tych przez Fundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
20.

b) Ujemne sal do r6Zilic kursowych powstale w zwi<)Zku z wycenll srodk6w pienit;Zilych, nalemosci oraz zobowi<)Zan w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz naleZile od srodk6w pienit;Zilych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powit;kszajll wartos6 aktyw6w
Funduszu w dniu wyceny.

21.

W kazdym dniu wyceny tworzy sit; rezerwt; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj<) uprzednio utworzon<j
rezerwt;. Limitowane koszty operacyjne S<j ujmowane w wysokosci nie przekraczajllcej maksymalnego Iimitu rezerw. Rezerwa na1iczana jest
kazdego dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym.
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.

22.

Towarzystwo z tytulu administracji i zarzlldzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesi<jca wynagrodzenie r6wne kwocie
naliczonej od wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj<jcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.

23.

Towarzystwo pobiera oplatt; dystrybucyjnll, oplatt; za konwersjt; oraz oplatt; umorzeniow'l (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Fundusa~platy
te stanowill zobowi<)Zanie Funduszu wobec TFI - nie S<j ujmowane w przychodach i kosztach.
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24.

25.

26.
27.

Koszty zwi:rzane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane S1) w calosci z aktywow Subfunduszu. Jezeli koszty obci1)Zaj1) Fundusz
w calosci - partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktywow Netto(WAN) Subfunduszu do
WAN Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj1)cy dzien ujt;cia zobowi:rzania 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 obci1)Zaj1) te Subfundusze
proporcjonalnie do udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji ogolem.
Dniem wprowadzenia do ksi1)g zrniany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj1)cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Snbfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi:rzania zwi:rzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyratane S1) w kwocie wymagaj1)cej zaplaty.
JU podlegaj1) odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S1) JU zapisane wg
najwyzszej ceny JU w danym rejestrze nczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu ustalenie zobowiazail i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na b.-tory przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzien sporz1)dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi:rzan Funduszu oraz zobowi:rzan Funduszu zwi:rzanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktywow 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:rzania ustala sit; 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 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 S1) nastt;puj1)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) dlume papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyflkaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majl)ce siedzibt; za granicl!,
11) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartosc godziwl) skladnik6w lokat wyrnienionych 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,
stanowil)cej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

6.

7.

Jezeli wolumen obrotow na danym skladniku lokat by! znaczl)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 dostt;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziwl) skladnik6w lokat wyrnienionych w ust. 1 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 przypadkujego braku- innej,
stanowil)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:
1) przxjmuje sit; wartosc wyznaczonl) 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 wytszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt;pne Sl) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) a na rynku gl6wnym dostt;pne Sl) informacj e o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sit;
srednil) arytmetycznl) z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglt;dnienie wyll)cznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglc;:du na brak ofert sprzedazy uwzglt;dnienie samych ofert knpna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym oferty nie Sl) dostt;pne, to do wyceny stosuje sit; srednil) arytmetyczn11 z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z innego aktywnego rynku, z tym ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesil)cu.
3) jezeli niedostt;pne Sl) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartosc oszacowanl) przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Sl) dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanl) niezaletn1) jednostkc;: swiadczl)Cl) tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tot jednostkt; przeplyw6w pienit;znych
zwi:rzanych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt; tak1) uznaje sit; za niezaleml), jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;pne Sl) wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszonl) na aktywnym rynku cent;
nieromil)cego sit; istotnie skladnika., w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
W przypadku skladnik6w lokat bt;dl)cych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym rynku, wartoscil) godziwl) jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec katdego kolejnego miesil)ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesi1)ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicl) 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, ktory nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrotow z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowan do konca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obrot papierem wartosciowym, wybor rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczegolnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
R YNEK AKTYWNY to rynek spelniajl)cy ll)cznie nastt;pujl)ce kryteria:
1) instrumenty b<;:dl)ce przedmiotem obrotu na rynk'U S<J jednorodne,
2) zazwyczaj w katdym momencie wystt;pujl) zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
lNG Subfundusz SpO!ek Dywidendowych USA (L)
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8.

3) ceny podawane S'! do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesit;cznym ustalaniem l)'nku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj') ah.'tywnosc l)'nku dla kazdego skladnika lokat. Jezeli piZez badany
miesi')c by! dostt;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt;pna byla regularnie informacja o ofertach kupna spiZedazy, to uznaje sit;, ze rynek dla
danego skladnika lokat jest ah.-tywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na ahywnym rynh."ll
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punh.1:u wyceniane S'! nastt;puj<jce skladniki lokat nienotowanych na ah.-tywnym l)'nku:
I) akcje,
2) warranty subskl)'pcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zasta wne,
8) dlume papiel)' wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
II) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<~,
12) depozyty,
13) waluty niebt;d')ce depozytami,
14) instrumenty l)'nku pienit;mego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na ah.jywnym l)'nku wyznacza sit;, z zastiZezeniem ph.1: IV ust. 4 i 5, w
I) w pnypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w l)'nku pienit;mego bt;d<jcych papierami wartosciowymi- wedlug
skol)'gowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efeh.jywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utwoiZenie okaze sit; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efeh.jywnej stopy procentowej zalicza sit; odpowiednio do
przychodow odsetkowych lub kosztow odsetkowych, natorniast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sit; w cit;zar pozostalych kosztow
Subfunduszu.
2) dlume papiel)' wartosciowe zawieraj')ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w pnypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S'! scisle powi')Zane z wycenianym papierem dlumym to wartosc calego instrumentu
finansowego bt;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglt;dniaj')C w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczegolnych wbudowanych instrumentow pochodnych, zgodnie z ph V.
b) W pnypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie S<j scisle powi')Zane Z wycenianym papierem dluznym, w6wczas WartOSC wycenianego
instrumentu fmansowego bt;dzie stanowic sumt; wartosci dlumego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrumentow pochodnych)
wyznaczonej przy uwzglt;dnieniu efeh.jywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrumentow pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wla5ciwe dla poszczeg61nych instrumentow pochodnych zgodnie z ph V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu
pochodnego nie moze bye wial)'godnie okre5lona to taki instrument wycenia sit; wg metody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat - wedlug wartosci godziwej spelniaj')cej warunki wial)'godnosci, wyznaczanej zgodnie z ph V.
4) wycena papierow wartosciowych wedlug skol)'gowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efeh.jywnej 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, hora stanowi
skol)'gowan<j cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienit;mych okreslony w warunkach
transakcj i).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiel)' wartosciowe nabyte przy zobowi')Zaniu sit; drugiej strony do odkupu wycenia sit;, pocz')wszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod'! skol)'gowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efeh.jywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpisow z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okaze si~t konieczne.
2. Zobowi')Zania z tytulu zbycia papierow wartosciowych, przy zobowi')Zaniu sit; Subfunduszu do odkupu, wycenia sit;, pocz')wszy od dnia zawarcia umowy
spiZedazy, metod') koreh.1:y r62:nicy pomi~tdzy cen') odh.'Upu a cen<j spiZedazy, przy zastosowaniu efeh.1:ywnej stopy procentowej.
3. W pnypadku piZeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skol)'gowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikaj')ca z ksi')g rachunkowych stanowi, na dzien piZeszacowania, nowo ustalon') skol)'gowan') cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstaw(( do
wyliczen skol)'gowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wyrnieniony sposob wycenia si~t dlume papiel)' wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4 . Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papierow wartosciowych.
5. Zobowi')Zania z tytulu otrzyrnanej pozyczki papierow wartosciowych ustala sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W pnypadku skladnik6w lokat nienotowanych na ah.jywnym l)'nku niebt;d')cych papierarni dltiZnymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc ustala sit; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc'! powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostt;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomit;dzy niezaleznymi od siebie i nie powi')Zanymi ze sob'!
b) metody rynkowe, a w szczeg61nosci metodt; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metodt; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg61nosci metodt; zdyskontowanych piZeplyw6w pienit;mych,
d) metody ksit;gowe, a w szczeg6lnosci metodt; skol)'gowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w pnypadku warrantow subskl)'pcyjnych oraz praw poboru- ich wartosc wyznacza sit; przy uzyciu modelu, uwzglt;dniaj')cego w szczeg6lnosci wartosc
godziw'! akcji, na hore opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikajljq z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysluguj')cych warrantom
Jub prawom poboru;
3) w pnypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na ah.jywnym l)'nku ceny nierozni')cego sit; istotnie skladnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonornicznym, a w pnypadku gdy nie moma wskazac takiego skladnika Jokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w pnypadku kwitow depozytowych- ich wartosc wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na ah.jywnym l)'nku ceny papieru wartosciowego, w
zwi')Zku, z h.1:ol)'m zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powit;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efeh.jywnej stopy procentowej;
6) w pnypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatow inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa ernitowanych piZez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj')ce siedziby za graniclj - wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<j wartos6 ah.jywow netto na jednostkt; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglt;dnieniem zdanen maj<jcych wplyw na ich wartosc godziw'), jakie mialy rniejsce po dniu ogloszenia wartosci
ah.1:yw6w netto na jednostkt; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) w pnypadku instrumentow pochodnych - wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrumentow, a w szczeg6lnos~
i w.
przypadh.'U kontrah.1:6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stop procentowych - wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieniyznych; ~

j .'

ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L)

12

~

8) w przypadku walut nie b~tdl)cych depozytami - ich wartosc wyznacza si~t po przeliczeniu wedlug ostatniego dostl(pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.

Do czynnik6w uwzgl~tdnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1), do wyceny sldadnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust.

1 pkt 1), nale:i:l):
1) dostt;pnosc wystarczajl)cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charah.1:erystyka (profil dzialalnosci) oraz zalo:i:enia dotyczl)ce dzialania sp6lki,
3) okres, jaki uplynljl od ostatniej transakcji nabycia wycenianego sldadnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplynljl od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bt;dl)Ce niezale:i:nymi od
siebie i nie powil)Zanymi ze sobl) stronarni, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego sldadnika.
3. Dane wej5ciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt 1)- 2) i pkt 7) pochodzl) z aktywnego rynJ...-u.
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane S:j w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d:j stosowane w spos6b cil)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powy:i:sze bt;d:j prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu fmansowym, natomiast w przypadku gdy
zmiany zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p61rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena sldadnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1.
2.
3.

Aktywa oraz zobowil)Zania denominowane w walutach obcych wycenia sit; 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.
Aktywa oraz zobowil)Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit; w walucie, w kt6rej wyceniane S:j aktywa i ustalane zobowil)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, okresla sit; 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

615

202

61
676

9
211

31.12.2013

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych po:i:yczek
Pozostale - premia inwestycyjna

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zt)

1 067

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowil)Zaniu sit; do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionychjednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych po:i:yczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:i:yczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub port;czen
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wynagrodzenie TFI

550
111

15
220

162
130

22
20
257

1890

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

Wartosc na 31.12.2013
w walucie
w PLN

ING Bank Sll!Ski S.A. I PLN

3 947

ING Bank Sl:jSki S.A. I EUR

18

3 947
74
4 021

Wartosc na31.12.2012
w walucie
w PLN
506

506

506

ll. SREDNl W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENli;:ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZACYCH
ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU - w tys.

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom
srodk6w pienit;:i:nych:

Srednia wartosc
wwalucie
3 505

Waluta
PLN
EUR

9

ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIE~ZNYCH
Nie dotyczy.
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Srednia wartosc
wPLN
3 505
36
3 541

NOTAS
RYZYKA
l. POZIOM OBC!AZEN1A AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obcilj:i:onych ryzykiem wartosci godziwej wynikajl}cym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych st6p procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi~tksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obcilj:i:onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obcilj:i:onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni~tznych wynikajl}cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w fmansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst~tpuje ryzyko przeplyw6w
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.

pieni~tznych

wynikajl}ce ze stopy

Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obcilj:i:onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwil}Zane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzl}cymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzl}cymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzib~t za granicl}.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBC!AZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Sl} ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi~ttosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majl}ce siedzib~t za granic<j lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obcilj:i:one S<) umiarkowanym ryzykiem kredytowyrn pochodzl}cym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwil}Zane Sl} z
ryzykiem kredytowym banku. Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajl}ce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sl} na lokatach overnight. Lokaty te zakladane Sl} na okres 1 dnia roboczego lub
na okres obejmujl}cy dzien otwarcia lokaty oraz nast~tpuj<jce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 6,42% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBC!AZENIA AKTYWOW I ZOBOW!J1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty po1skiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystypuje sredni poziom ryzyka walutowego wynikajl}cy z tego, ze subfundusz lNG (L) Invest US High Dividend stosuje mechanizrn
cz~tsciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do dolara an1erykaitskiego. Na rachnnku bankowyrn Subfunduszu znajduje
si~t 18 tys. euro co stanowi 0,12% wartosci ab.-tyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zacil}gal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCn BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polski} (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly siy srodki

pieni~tzne

w walutach obcych:
31.12.2013

w walucie obcej:

31.12.2012

w przeliczeniu:
74 PLN

w wa1ucie obcej:

18 EUR
Pozostale pozycje bi1ansu Subfunduszu wyrai:one S<) wyll}cznie w zlotych polskich.

- EUR

2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROru LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystl}pily.
3. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
kurs EUR (euro)- 4,1472

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majl}ce siedziby za granicl} _ _ _ _.,-26:-:3:------.,-2.,-9_ _ _ __

Razem

263

29

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

Grupy lokat
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

..

wsp6lnego inwestowania majl}ce siedziby za 'f{:;:~'l---_,:,;g'"}---~l.-ll'l,6:.-----~

6

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj~tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi¥anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obci~eri
nalo:i:onych przez wla5ciwe organy paristwowe 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 ka:i:dego 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:

kategoria A
kategoriaP
kategoria S
kategoria F
kategoria I
kategoriaK
kategoria E
kategoria T

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50

1,90
1,10

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

Wartosc ak.i:yw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.z!)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostk:i uczestnictwa kategorii A
- jednostk:i uczestnictwa kategorii K
- jednostk:i uczestnictwa kategorii T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

59 572

9 499

6 813

410

159,03
159,20
161,62

129,28

115,40

114,00

129,57

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczllcych zdarzeniach dotyczllcych lat ubieglych, uj~tych w sprawozdaniu finansowym za biei:l!CY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

lnformacje o znaczllcych zdarzeniach jakie nastl!pily po dniu bilansowym, a nieuwzgh:dnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFIJIJ4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach ING SFIO - ING Subfundusz Stabilny G1obalnej Alokacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roi:nic porni~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporzl!dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty blcrdow podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwil!zane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksyma1nego poziomu wynagrodzenia za zarz'!dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:
Oplata za zarz:tdzanie
(% w skali roku)

Fundusz

0,60

ING (L) Invest US High Dividend

Zgodnie z warunkami powolania i rea1izacji obowi'!Zk6w przez ING Investment Management Luxembourg S.A. ua rzecz ING (L) otwarty fundusz
inwestycxjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyp!aca ING Investment Management Luxembourg S.A. roczn'l op!attt za zarz'!dzanie ob1iczan'l od
sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu ING (L) Invest US High Dividend w wysokosci 0,60% w przypadku tytu!6w uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! zING Asset Management B.V. Luxembourg umowy, na podstawie kt6rej wittksza CZt(SC wynagrodzenia za zarz'!dzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplynllc na ocencr sytuacji majl}tkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz mo:l:e zawiesi6 zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszuje:l:e1i wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 974.000.000 z!otych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz ob1icza ca!kowit'! ekspozycjy zgodnie z rozporz<!dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzia!alnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan'l metod<! ca!kowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaanga:l:owania.
Stosownie do wy1iczen dokonanych na podstawie ww. rozporz<!dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
diwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat sk!adu portfela referencyjnego, S<! nastypuj'lce:

Nazwa Subfunduszu

Metoda

ING (L) Sp6lek
Dywidendowych USA

Metoda
zaanga:l:owania

Nieprzekraczalna
wartosc ca!kowitej
ekspozycji
I

I

! Oczekiwana wartosc wskainika diwigni I
finansowej oraz prawopodobienstwo
jego przekroczenia
, Portfel referencyjny

100% wartosci
aktyw6w netto
subfunduszu

-

-

I

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

ING Subfundusz Sp6!ek Dywidendowych USA (L)

16

lNG Subfundusz Spolek Dywidendowych USA (L)
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) Zarzljd lNG Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Sp6kk Dywidendowych USA (L), na kt6re
sklada si~t:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 56.765 tys. zlotych;
3) bilans sporzljdzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na

sum~t

59.572 tys. zlotych;

4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujljcy zysk z operacji w kwocie 6.038 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujljce zwi~tkszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 50.073 tys. zlotych;
6) noty objasniajljce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zar::.qdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

. (I

~B.:e-{ ~~'-..
Robett Bohynik
Czlonek Zarzqdu

Dyrektor Departamen.tu Ksil;gowosci Funduszy

Warszmva, 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 Sp6lek
Dywidendowych USA (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, i:e dane dotyCZ(!Ce
stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pieniyi:nych
i rachunkach papier6w wartosciowych oraz poi:ytk6w 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.

_ LA:S l

Depanamcntu Opcracj· nkow Finansowycl
i Klienr6w S ',.;icznych

Krzysztof

'A DYKI:KTORA

Uepartament '.0 racj i Rynk6w Finansowych
1 Kltent6 ~gi cznyc h

usiewicz

lNG BANK SLI\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KRS 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapita l wplacony- 130 100 000,00 zl

S~d Rejonowy w Katowicach

ul. Pulawska 2, 02-566 Warszawa

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

ING J.\i)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,

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 takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq sie: o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
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
(sred nio +25%) i rynkami rozwijajqcymi sie: (srednio -5%). z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwage: zyski sp6lek, zblizone SC} 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 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 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 p6iniej bylo
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej okolo dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpila gwaltowna przecena,
spowodowa na 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 zdwojonC} silq. Do kor\ca roku inwestorzy zagra niczni systematycznie
sprzedawa li polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwie:kszajqcym skale: niepewnosci byly rzC}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 optyma lizacji 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 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 opiate: za zarzC}dzanie 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
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 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: produktowC}, tak by jak najlepiej spelniac Par\stwa 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 Par\stwu, aby caly rok 2014 by! udany dla Par\stwa i dla Par\stwa 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

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%
2,14%
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 lacir\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

~~
Malgorzata Barska

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

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

$--~
Dariusz Korona

~~~
Gerard us Dashorst

Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ EUROPEJSKI SPOLEK
DYWIDENDOWYCH (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINAN SO WE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINIL\ 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
Europejskiego Sp6lek Dywidendowych (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach
ING Specjalistycznego 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 (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<! 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 rzete1nie 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:
• 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 metod<!
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

& YOUNG W POLSCE JEST
YOl.mg Audit sp. z o.o.)
Sqdowego, 1-\RS: 0000481039, N!P

526-020"79~76

jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczaj:J:cych podstaw do wyrazenia opinii o zal:J:czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanym jako calos6.
4. Naszym zdaniem zal:J: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 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:J:)
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 form(( 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:J:zUj:J:cymi przepisami,
zostaly dol:J:czone do polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz:J:dzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opini~:t z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w 1m1enm
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

Ernst & Young Audyt Polska
sp6Jka z ograniczon'i odpowiedzialnosd<i
sp6fka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

1

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku

2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Europejski Sp6tek Dywidendowych (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU EUROPEJSKIEGO SPOLEK DYWIDENDOWYCH (L)
Nazwa funduszu:

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu:

Fundusz mo:i:e u:i:ywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonyrni subfunduszami.

Data utworzenia:
Okres na jaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

lNG SFIO posiada osobowosc prawnl). ING Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L) utworzony w ramach Funduszu
nie posiada osobowosci prawnej.
26 paidziemika 2009 r. decyzjl) Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033138112108109NIIUI9-7-l/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I

ING Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu
(nazwa/skr6t nazwy):
1. lNG Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L) I ING (L) Globalny Sp6lek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Sp6lek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Spolek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Spolek Dywidendowych
4. ING Subfundusz Japonia (L) I ING (L) Japonia
5. ING Subfundusz Nowej Azji (L) I ING (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych (L) I ING (L) Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych
7. ING Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) I lNG (L) Ameryki Lacinskiej
8. lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. lNG Subfundusz Globalnych Mo:i:liwosci (L) I lNG (L) Globalnych Mo:i:liwosci
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
II. ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych (Waluta Lokalna) (L) I ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych (Waluta Lokalna)
12 . ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych (L) I ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujl) indywidualnl) politykcr inwestycyjnl) dzicrki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, mo:i:e realizowac r6:i:ne cele inwestycyjne.
Ceiem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osil)gnicrcia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do I 00% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
ING (L) Invest Europe High Dividend wyodrcrbnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitaie (SICAV). Fundusz mo:i:e
inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty fmansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, porcrczone Iub
gwarantowane przez Skarb Panstwa Jub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane Sl) w papiery wartosciowe zgodnie z nastcrpujl)cymi zasadami dywersyfikacji Jokat:
l. dlu:i:ne papiery wartosciowe i lnstrumenty Rynku Pienicrznego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, porcrczone Jub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci ah:tyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Europe High Dividend wyodrcrbnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV) - od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci ah'tyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majl)cych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne ni:i: w ph.1:.2,
lNG (L) Invest Europe High Dividend inwestuje przede wszystkim (przynajmniej dwie trzecie aktyw6w) w europejskie akcje oferujl)ce atrakcyjnl) stopy zwrotu z
dywidend. Akcje emitowane Sl) przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych Iub stanowil)ce przedmiot obrotu w dowolnym kraju
europejskim, bez kraj6w Europy Wschodniej.
Subfundusz nie okreslil wzorca slu:i:l)cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajl)cego zachowanie sicr zmiennych
rynkowych. Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastcrpujl)cy: 95% MSCI Europe Index+ 5%WIBID 0/N.

Organ Funduszu
Firma:
lNG Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Topiel12, 00-342 Warszawa
Sl)d rejestrowy:
Sl)d Rejonowy dla m.st. W·wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
Numer:
0000039430
Data wpisu:
3 wrzesnia 2001 r.
Kapital zakladowy: 15 .250.000 PLN
Towarzystwo jest sp61kl) akcyjnl) prawa polski ego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nale:i:y doING Investment Management (Polska) S.A. (ING 1M (Polska) S.A.).
lNG 1M (Polska) S.A. jest sp6!kl) akcyjnl) prawa polski ego, w kt6rej IOO% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! zING 1M (Polska) S.A. umowcr o Zarzl)dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzl)dy Sp61ek oglosily zamiar poll)czenia w drodze przejcrcia przez sp6lkcr ING TFI S.A. sp6lki ING 1M (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt I Kodeksu spolek handlowych (K.s.h), tj . poprzez przeniesienie calego majl)tku sp61ki ING 1M (Polska) S.A. na spolky ING TFI S.A. Poll)czenie
nastl)pi z jednoczesnym podwy:i:szeniem kapitalu zakladowego spo!ki przejmujl)cej poprzez emisjc; nowych akcji, kt6re spolka przejmuj<jca wyda akcjonariuszowi
spolki przejmowanej w zamian za akcje spolki przejmowanej. Plan poll)czenia sporzl)dzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zall)cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostcrpniony na stronie intemetowej www.ingtfi.pl i www.ingim .pl.
W dniu I6.10.2013 r. Zarzl)dy obu Sp61ek dzialajl)c na podstawie Art. 505 . § 1 ust. 3 1 K.s.h udostcrpnily opinicr bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu poll)czenia, o h.1:6rej mowa w art. 503 § I K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie fmansowe 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 Subfunduszu zostalo sporzl)dzone przy zalozeniu kontynuowania dZlalalnosci przez ING SFIO w dajl)CeJ SIC( przewidziec
co naJnmieJ 12 miesic;cy od 31 12.2013 r Nie IstmeJl! okohcznosci wskazuJ<!ce na zagrozeme kontynuowan1a dzialalnosci.

przyszlosc~
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Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci'! sp6lka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6:inicujllcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S'! zbywane bezposrednio przez Subfundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku katdego nastypnego nabycia.
- w zwi'!Zku z nabywaniem, konwersjq oraz zamian'!jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamian(( w wysokosci nie wyzszej niz 1% k.-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charak.1:erystyka jednostek uczestnictwa kategorii P (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 P
okresla umowa dodatkowa.
- rninimaloa wysokosc wplat tytulem nabycia 200 z! w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku katdego nastypnego
nabycia
- w zwi'!Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjl! oraz zamianl)jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujl) zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sl) zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okres1a umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wp!at tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku katdego nastypnego nabycia.
- w zwi'!Zkn z nabywaniem, odkupieniem, konwersj4 oraz zamian'!jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieranl)
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
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 wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi'!Zk"U z nabywaniem, konwersjl! oraz zamianl) jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- op!aty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc((
- oplat(( za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyll)cznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz 1ub 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 wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi'!Zkn z nabywaniem, konwersjq oraz zamian'!jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane ):
- 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.
- rninimaloa wysokosc wplat tytu!em nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa rninimaloa ll)czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzl)dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi'!Zkn z nabywaniem, konwersj!f, odkupieniem oraz zamianl! jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- op!aty umorzeniowl) w wysokosci nie wyzszej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 z!. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% warto5ci ak.1:yw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbycie jednostki w dniu 22.10.2013 r. ):
- zbywane wy!l)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.
- rninimaloa wysokosc wplat tytu!em nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogl! przewidywac wyzszl! minimalnl! wysokosc wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku katdego nastypnego nabycia kategorii K jednorazowa rninimaloa l'!czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 z!.
- w zwi¢u z nabywaniem, konwersj!f, odkupieniem oraz zamianl) jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
ING Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L)
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- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat~ 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 1ub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji 1ub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbycie jednostki w dniu 31.10.2012 r. ):
- zbywane wyl(!cznie w ramach PPI 1ub PPE bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI 1ub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi'!Zkn z nabywaniem, konwersj(! oraz zamian(! jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjn(! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplat~ za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - max. 1,1% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Del

lzabela Ka1inowska
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1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)

Skladniki lokat

31.12.2013

31.12.2012

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzien bilansowy
aktywach

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzien bilansowy aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluz:ne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonf}
odpowiedzialnoscif}
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6Jnego inwestowania majl)ce siedzib<; za granicl)

124 750

138 616

94,10

13 363

14 395

94,05

124 750

138 616

94,10

13 363

14 395

94,05

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyre~,l~
Izabe1a Kalinowska

Zestawienie lokat naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdaniafinansowego
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2. BILANS
sporzqdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

147 301

15 306

8 487

890

198

21

3. Transakcje przy zobowi!)Zaniu siy drugiej strony do odl'Upu

0

0

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

0

0

0

0

138 616

14 395

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

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

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

57
15 249
15 383

dlutne papiery wartosciowe

ill.

Aktywa netto (I-ll)

1136
146165

IV.

Kapita! funduszu

134 625

1. Kapital wplacony

219 723

44 927

2. Kapita! wyp!acony (wielkosc ujernna)

-85 098

-29 544

-2 326

-1166

-1435

-231

-891

-935

13 866

1032
15 249

II.

v.

Zobowi!)Zania

Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakurnulowany, 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 +/-VI)

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

146165

I 009 908,160937
1 008 092,765954
1 049,535379
765,859604

128 511,718772
128 277,273056

144,73
144,90
147,04

118,66

234,445716

118,93

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDepf~

~~bela Kalinowska

Bilans nalety analizowa{; lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czrsc sprawozdaniafinansowego.

lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L)

6

3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:jtkiem wyniku z operacji przypadaj:jcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Przychody z lokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi:jZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6zuic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II.

Koszty funduszu
1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzf}cych dystrybucjt;

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 zarzf}dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tyrn poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

356

75

118

38

238

37

1560

239

1 557

238

11. Koszty zwi:jZane z posiadaniem nieruchomosci
2

12. Ujemne saldo r6zuic kursowych

1

1

0
1560
-1204
12 878

0
239
-164
173

44

-839

12 834

1 012

11674

9

11,57
0,74*)
12,45

0,07

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)
1.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat, w tym:

z tytulu r6tnic kursowych
2.

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

z tytulu r6tnic kursowych

VII.

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

0,02*)

*) do wyliczenta podanych wartosci zostala uwzgl?dntona cena, wedlug kt6rej nastqpilo pterwsze zbycie jednostki uczestnictwa dane} kotegortt

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lzabela Kalinowska

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

01.01.2012
31.12.2012

1. Wartosc aktywliw netto na koniec poprzedniego okresn sprawozdawczego

15 249

1252

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

11674
-1 204
44
12 834

9
-164
-839
1 012

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

11674

9

a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytych j.u.)
b) zmiana kapitalu wyp!aconego (zmniejszenie kapitalu z tytu!u odkupionychj.u.)

119 242
174 796
55 554

13 988
37 344
23 356

6. L:}czna zmiana aktywliw netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

130 916

13 997

7. Wartosc aktywliw netto na koniec okresu sprawozdawczego

146165

15 249

8. Srednia wartosc aktywliw netto w okresie sprawozdawczym

62 209

9 522

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

881 396,442165
1 292 667,655421

116 041,794149
327 620,190054

1 290 793,889006

327 385,744338

I. Zmiana Wartosci Akrywow Netto

4. Dystrybucja dochodliw 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:

II. Zmiana liczhy jednostek uczestnictwa
1. Zmiana Iiczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:}CO od pocz:}tku dzialalno§ci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T

III. Zmiana wartosci akrywow netto na jednostkt: uczestnictwa
I. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K (wartos6, wg kt6rej nastl)pi!o pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- jednostki kategorii T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci ak'tyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K (zmiana liczona od 22.10.2013 r. wyraiona w stosunh.'U rocznym)
- j ednostki kategorii T
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
*) wm1osc wg kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kategorii Tw dn. 31.10.2012 r.
**) dm1e wyratone w stosunku rocznym
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1 093,237957
780,528458

234,445716

411 271,213256

211 578,395905

410 978,396108

211 578,395905

43,702578
249,114570

0,000000

881 396,442165

116 041,794149

879 815,492898

115 807,348433

1 049,535379
531,413888

234,445716

1 009 908,160937
I 691 424,975597

128 511,718772
398 757,320176

1 689 316,763466

398 522,874460

1 093,237957
1 014,974174

234,445716

681 516,814660

270 245,601404

681223,997512

270 245,601404

43,702578
249,114570

0,000000

I 009 908,160937

128 511,718772

1 008 092,765954

128 277,273056

1 049,535379
765,859604

234,445716

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

118,66
142,90
118,93

100,42

144,73
144,90
147,04
21,97%
7,30%
23,64%
120,36
2013-02-04
137,27
2013-12-13
120,75
2013-02-04

114,02*)
118,66
118,93
18,16%
25,84%**)
98,23
2012-06-04

108,42
2012-11-16

/fat

5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzllcych dystrybucj~
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 a1:tywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

144,73
2013-12-31
144,90
2013-12-31
147,04
2013-12-31

119,28
2012-12-20

144,25
2013-12-30
144,41
2013-12-30
146,54
2013-12-30

118,22
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2,51%
2,50%

2,51%
2,50%

119,50
2012-12-20

118,48
2012-12-28

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De

W sprawozdaniu finansowym wystr;puje r6inica pomif!dzy wartosciq akryw6w netta wedlug ostatniej 11yceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq akl'yw6w
netto na koniec bieiqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z ujr;cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly ujr;te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach nett a nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;sc
sprawozdania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJL\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dziaialnosc Subfunduszu reguiuj'l nastc;puj'lce 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 INFORMACll W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<!dzone w jc;zyku pols kim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym wykazane S<! w tysi'!cach ziotych, z wyj'!tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkc; uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach obja5niaj'lcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj'lcy:
I) przychody z lokat netto- stanowi'!ce r6micc; pomic;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (stratc;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratc;) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjc;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania fmansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zrnian w
ah.'tywach netto, noty obja5niaj'lce i informacjc; dodatkow'!.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSII;:GACH RACHUNKOWYCH OPERACll DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksic;gi rachunkowe dla lNG SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sic; oddzielnie dla ka2:dego subfunduszu.
I.
Operacje dotyCZ<!Ce Subfunduszu ujmuje sic; w ksic;gach rachi.mkowych w okresie, kt6rego dotycz1).
2. Nabyte skladniki lokat ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj1)cej prowizjc; maklersk1).
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj1) cenc; nabycia r6wn1) zeru.
4. Skladnik:i lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj11 cenc; nabycia wynikaj<!C1! z ceny nabycia tych skiadnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan'l o ewentualne dopiaty lub otrzymane przychody pienic;zne.
5. Zmianc; wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj'lq zrniany wysokosci kapitalu zakiadowego emitenta, ujmuje sic; w ewidencji
analitycznej, w k.-t6rej dokonuje sic; zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub stratc; ze zbycia lokat wylicza sic; metod1) HIFO (najdrozsze sprzedaje sic; jako pierwsze), a w przypadku skiadnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez11cej wartosci ksic;gowej (nie stosuje sic; do
skladnik6w lokat b<;d1)cych przedmiotem transakcji, o i-'16rych mowa w §27 i 28 Rozporz1)dzenia).
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.

Zysk lub stratc; ze zbycia walut wylicza sic; zgodnie z ph 6.
W przypad!-'U gdy jednego dnia dokonane 51) transakcje zbycia i nabycia danego skiadnika Jokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sic; nabycie skiadnika.
Nale2:n1) dywidendc; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglc;dniaj1)cy wartosci tego prawa.
Nalei:n1) dywidend<; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sic; w ksic;gach rachunkowych w dniu, nastc;pnym po dniu ustalenia tego
prawa.
Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny Jokat 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, uwzglc;dnia sic; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<!Zan.
Jezeli transakcja kupnalsprzedai:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostaia ujc;ta w ksic;gach rachunkowych w nastc;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj'lcym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sic; wszystk:ie parametry wynikaj1)ce z umowy kupnalsprzedai:y, a przede
wszystkim date; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pienic;znych).

15. Operacje dotycz'lce Subfunduszu ujmuje sic; w walucie, w kt6rej 51) wyra2:one, a takZe w walucie polsk:iej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujc;cia tych operacji w ksic;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S1) wyra2:one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla sic; w relacji do euro.
16. Srodk:i w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie ohcej nie stanowi11
lokat Subfunduszu a ich ujc;cie w ksic;gach nastc;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowi<!Zania i naleznosci Subfunduszu wynikaj11ce z zawartych transakcji kupna lub sprzedai:y waluty w zwi<!Zku z rozliczeniami walutowymi kupna
Jub sprzedai:y papier6w wartosciowych wycenia sic; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wediug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18. Przychody z lokat obejmuj1) w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlumych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza sic; zgodnie z zasadami
ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza sic; przy zastosowaniu efek'tywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6mic k-ursowych powstaie w wynii-'U wyceny srodk6w pienic;znych, naleznosci oraz zobowi<!Zan w walutach obcych.
19. Koszty Subfunduszu obejmuj1) w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i poi:yczek zaci'!gnic;tych przez Fundusz rozlicza sic; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujenme saldo r6znic kursowych powstaie w zwi<!Zkn z wycen11 srodk6w pienic;mych, nalei:nosci oraz zobowi<!Zan w walutach obcych.
20. Odsetk:i naliczone oraz nalezne od srodk6w pienic;mych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powic;kszaj'l wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21. W ka2:dym dniu wyceny tworzy sic; rezerwc; na przewidywane wydatki. Piatnosci z tytuiu koszt6w operacyjnych zmniejszaj1) uprzednio utworzon'l
rezerwc;. Limitowane koszty operacyjne S<! ujmowane w wysokosci nie przekraczaj'lcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest ka2:dego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zrniany w kapitale wpiaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wiasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22.
23.

Towarzystwo z tytuiu adrninistracji i zarz1jdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka2:dego miesi11ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci ah.'tyw6w netto Subfunduszu przypadaj1)cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
Towarzystwo pobiera opiate; dystrybucyjn'!, opiate; za konwersjc; oraz opiate; umorzeniow11 (wysokosc opiaty zgodnie ze statutem Fundlk.s). Opiaty te
stanowi11 zobowi<!Zanie Funduszu wobec TFI- nie 51) ujmowane w przychodach i kosztach.
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24.

25.

26.
27.

Koszty zwi<jZane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane S'! w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci<~Zaj'! 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'!CY dzien ujt;cia zobowi<jZania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow~
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyCZ'!C'! wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<~Zaj'! te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
Dniem wprowadzenia do ksi'!g zrniany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien uj~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
uwzgl~dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj'!cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi<JZania zwi<JZane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane S'! w kwocie wymagaj'!cej zaplaty.
JU podlegaj'! odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S'! JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
L 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 sporz'!dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi<jZail Funduszu oraz zobowi<JZail Funduszu zwi<jZanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk~ uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
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
Rozporz'!dzenia.

si~

wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28

Wartos6 godziw'! skladnik6w lokat notowanych na a1..'tywnym rynk'll wyznacza

si~

w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.

II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rvnku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S'! nast~puj'!ce 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) dlui.ne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj'!ce siedzib~ za granic<j,
II) instrumenty rynku pieni~: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 si~ 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.

Je:i:eli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znacz<!CO niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto :i:adnej transakcji, to ostatni dostt;pny kurs
ustalony zgodnie z pb.-1.2 jest korygowany zgodnie z metodami okrdlonymi w pb.-1. 5 (chyba, :i:e dostt;pny jest !mrs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziw'! skladnik6w lokat wymienionych w ust. l 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 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.
W przypadkach, o b.'t6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje si~ poni:i:sze metody wyznaczania wartosci godziwej:
l) przyjmuje sit; wartosc wyznaczon'! 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 sit; cent; z
rynku o wy:i:szej wartosci obrotu na ten dzien.
2) je:i:eli niedost~pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt l) a na rynku gl6wnym dost~pne S'! informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sit;
sredni'! arytrnetyczn'! z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y, z tym, :i:e uwzglt;dnienie wyl'!cznie 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 S'! dostt;pne, to do wyceny stosuje sit; sredni'! arytmetyczn'! 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 miesi'!cu.
3) je:i:eli niedost~pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartosc oszacowan'! przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a je:i:eli oszacowania te nie S'! dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowan'! niezalei.n'! jednostk~ swiadcz'!C'! tego rodzaju us!ugi, o ile mo:i:liwe jest rzetelne oszacowanie przez t~ jednostkt; przeplyw6w pieni~zuych
zwi<JZanych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt; tak'! uznaje sit; za niezalei.n<j, je:i:eli nie jest ernitentem danego skladnika lokat i nie jest podrniotem
zalei.nym od Towarzystwa.
4) je:i:eli niedost~pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt l )-3) to stosuje sit; wycen~ w oparciu o publicznie ogloszon'! na aktywnym rynku cent;
nier6i.ni'!cego sit; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6.

7.
8.

W przypadku skladnik6w lokat bt;d'!cych przedrniotem obrotu na wit;cej ni:i: jednym aktywnym rynku, wartosci'! godziw'! jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z poni:i:szymi zasadami:
I) 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 pe!nego miesi'!ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy sk!adnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic'! kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mo:i:liwosc dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej ernisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pe!nym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynk'll gl6wnego nast~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.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje si~ kurs z tak'! liczb'! miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spe!niaj'!CY l'!cznie nast~puj'!ce kryteria:
1) instrumenty bt;d'!ce przedmiotem obrotu na rynlm S'! jednorodne,
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9.

I

2) zazwyczaj w kal:dym momencie wystc;puj~ zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane s~ do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesic;cznym usta1aniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj~ a1."1ywnosc rynku dla kal:dego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesi~c by! dostc;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostc;pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaje sic;, ze rynek dla
dane go skladnika lokat jest aktywny.

~
I

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynl"ll
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punlw wyceniane s~ nastc;puj~ce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dlume papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzibc; za granic11,
12) depozyty,
13) waluty niebc;d~ce depozytami,
14) instrumenty rynku pienic;mego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. l nienotowanych na aktywnym rynl'll wyznacza sic;, z zastrzezeniem ph.'1 IV ust. 4 i 5, w
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienic;mego bc;d~cych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglc;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okal:e sic; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sic; odpowiednio do
przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sic; w cic;zar pozostalych koszt6w
Subfunduszu.
2) dlume papiery wartosciowe zawieraj~ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne s~ scisle powi~ane z wycenianym papierem dlumym to wartosc calego instrumentu
fmansowego bc;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu fmansowego modelu wyceny uwzgh;dniaj~c w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg61nych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie s~ scisle powi~ane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartosc wycenianego
instrumentu fmansowego bc;dzie stanowic sumc; wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglc;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wla5ciwe
dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sic; 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 nastc;puje od dnia
ujc;cia w ksic;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sic; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan~ cenc; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sic; moment przeplyw6w pienic;mych okreslony w warunkach
transakcji).
IV . Szczeg6lne melody wvceny skladnik6w lokat·
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi~aniu sic; drugiej strony do odkupu wycenia sic;, pocz~wszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod~ skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglc;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okal:e sic; konieczne.
2.
3.

4.
5.

Zobowi~ania

z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi~aniu sic; Subfunduszu do odkupu, wycenia sic;, pocz~wszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:i:y, metod~ korekty roznicy pomic;dzy cen~ odkupu a cen~ sprzedazy, 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 dzien przeszacowania, nowo ustalon~ skorygowan~ cenc; nabycia tego skladnika i stanowi podstawc; do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sic; dlume papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
Naleznosci z tytulu udzielonej po2:yczki papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowi~ania z tytulu otrzymanej poi:yczki papier6w wartosciowych ustala sic; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;d~cych papierami dluznymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
!) w przypadku akcji- ich wartosc ustala sic; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostc;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomic;dzy niezalemymi od siebie i nie powi~anymi ze sob~ stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod<; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metod<; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metodt; zdyskontowanych przeplyw6w pienic;znych,
d) metody ksic;gowe, a w szczeg6lnosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza sic; przy u2:yciu modelu, uwzglc;dniaj~cego w szczeg6lnosci wartosc
godziw~ akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikaj~c~ z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysluguj~cych warrantom
lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji - ich wartosc wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier62:ni<}cego sic; istotnie skladnika, w
szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie moma wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartosc wyznacza sic; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi'flh."U, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powic;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efeh.'1ywnej stopy procentowej ;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp61nego inwestowania maj~ce siedzibt; za granicq - wycena w oparciu o ostatnio ogloszon~ wartosc aktyw6w netto na jednostkc; uczestnictwa, certyfikat
artosci
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglc;dnieniem zdarzen m<ij~cych wplyw na ich wartosc godziw11, jakie mialy miejsce po dniu oglo~s~
a1.'1yw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
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7) w przypadku instrument6w pochodnych wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci w
przypadku kontrak1:6w tenninowych, tenninowych transakcji wymiany walut, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieni~:i:nych;
8) w przypadku walut nie b~dl)cych depozytami- ich wartosc wyznacza si~ po przeliczeniu wedlug ostatniego dost~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 1), nalezl):
1) dost~pnosc wystarczajl)cych, wiarygodnych infonnacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotyczl)ce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplynl)l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika Jokat przez Subfundusz,
4) okres, jak:i uplynl)l od ostatnich transakcji, kt6rych przedrniotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podrnioty trzecie b~dl)ce niezale:i:nymi od
siebie i nie powil)Zanymi ze sobl) stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne infonnacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt 1) - 2) i pk1: 7) pochodzl) z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane Sl) w porozurnieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;dl) stosowane w spos6b cil)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zrnian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zrniany powyzsze bt;dl) prezentowane, w przypadku gdy
zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu fmansowym, natorniast 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.
2.
3.

Aktywa oraz zobowil)Zania denominowane w walutach obcych wycenia si~ 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.
Aktywa oraz zobowil)Zania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje si~ w walucie, w kt6rej wyceniane Sl) aktywa i ustalane zobowil)Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dost~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 si~ w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zrnian 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:lyczek
Pozostale - premia inwestycyjna

31.12.2012

77

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych ak1:yw6w
Z tytulu transakcji przy zobowil)Zaniu si~ do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionychjednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub por~czen
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- z tyt. aplaty dystrybucyjnej
- -wynagrodzenie TFJ

121

21

198

21

31.12.2013

31.12.2012

545
185

13
8

406
59

36
4

308

31

1136

57

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

Bank I Waluta
lNG Bank Sll)Ski S.A. I PLN

ING Bank Sll)Ski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2013
w walucie
w PLN

8 423

8 423

15

64

Wartoscna31.12.2012 I
w walucie
w PLN,
890

-----:8:-4=87=--1

8901

-~

ll. SREDNl W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENmZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ\.CYCH
ZOBOWIJ\.ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
pieni~:i:nych:

Srednia wartosc
wwalucie
5 097
11

Waluta
PLN
EUR

Srednia wartosc
wPLN
5 097
46

5143
ll1. EKWIWALENTY SRODKOW PIENmZNYCH
Nie dotyczy.
lNG Subfundusz Europejski Sp61ek DywidendO\\'YCh (L)
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NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obciljt.onych ryzykiem wartosci godziwej wynikajljcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadk:u wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w Iokat obcil)Zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie ak.--tyw6w obciljt.onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienit;znych wynikajljcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadk:u dluzuych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pienit;zuych wynikajljce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciljt.onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwil)Zane bezposrednio z instrumentami dlumymi wchodzljcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzl)cymi w sklad portfeli funduszy zagraniczuych i instytucji wsp6lnego inwestowania majljcych siedzibt; za graniq.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Sl) ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania ml\il)ce siedzibt; za granicl) lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obciljt.one Sl) umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzl)cym od ryzyka lokat takiego funduszu. lnwestycje w lokaty bankowe zwil)Zane Sl) z
ryzykiem kredytowym bank:u.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajljce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sl) na lokatach overnight. Lokaty te zakladane Sl) na okres 1 dnia roboczego lub
na okres obejmujl)cy dzien otwarcia Iokaty oraz nastt;pujl)ce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 5, 72% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBClf\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ1ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko k:ursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami k:ursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystt;puje sredni poziom ryzyka walutowego wynikajljcy z tego, ze subfundusz ING (L) Invest Europe High Dividend stosuje
mechanizm czt;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian k:ursu waluty polskiej w stosunku do euro. Na rachunk:u bankowym Subfunduszu zuajdowalo sit; 15
tys. euro co stanowilo 0,04% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
rnSTRUMENTYPOCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zacil)gal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polskl) (w tys.)
Na rachunkach bankowych zuajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obych:
31.12.2012

31.12.2013
w walucie obcej:

w przeliczeniu:

15 EUR
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyratone Sl) wylljcznie w zlotych polskich.

64 PLN

w walucie obcej:
-EUR

2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystl)pily.
3. 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 ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2012
31.12.2012

01.01.2013
31.12.2013

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majljce siedzibt; za

;::::l\ ______4...,.4:-,-------_-...,.:-.,.:9.,-9_____

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

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majljce siedzibt; za
Razem

12 834
12 834

1 012
1012

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odk.-upywaniajednostek uczestnictwa.
ING Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L)
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w przeliczeniu:
-PLN

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZ1Y POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z w!asnych srodk6w, w tyro z wynagrodzenia Towarzystwa, polaywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj~tkiem koszt6w z tytu!u us!ug
maklerskich, op!at transakcyjnych zwi¥anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciqten
nalozonych przez w!a5ciwe organy panstwowe w zwi¥ku z dzia!a1nosci~ Subfunduszu, kt6re polaywane Sl) bezposrednio z akiyw6w Subfunduszu i nie pod1egaj~
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRI;BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytu!u administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec kaZ:dego 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 podzia1e na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoria I
kategoriaK
kategoria E
kategoria T

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50

1,90
1,10

NOTA12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartos6 akiyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii T

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

146 165

15 249

1252

2 954

144,73
144,90
147,04

118,66

100,42

108,32

118,93

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Izabe1a Ka1inowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczl}cych zdarzeniach dotyczl}cych lat ubieglych, ujcrtych w sprawozdaniu finansowym za biei:l}cy okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczl}cych zdarzeniach jakie nast::tpily po dniu bilansowym, a nieuwzglcrdnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomi!o trzynasty
subfundusz w ramach lNG SFIO - lNG Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roi:nic pomicrdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz::tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty blcrdow podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwi::tzane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzl)dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowa! Fundusz:
Fundusz

I

Op!ata za zarzl!dzanie
(% w skali roku)

lNG (L) Invest Europe High Dividend

I

0,60

Zgodnie z warunkami powo!ania i realizacji obowil)Zk6w przez lNG Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz lNG (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca lNG Investment Management Luxembourg S.A rocznl) op!at~ za zarzl)dzanie obliczanl) od
sredniego stanu ah.'iyw6w netto subfunduszu ING (L) Invest Europe High Dividend w wysokosci 0,60% w przypadku tytul6w uczestnictwa Klasy L
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umow~, na podstawie kt6rej wi~ksza cz~sc wynagrodzenia za zarzl)dzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplynl}c na ocencr sytuacji maj::ttkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 478.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza ca!kowitl) ekspozycjor zgodnie z rozporzl)dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzia!alnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowanl) metodl) calkowitej ekspozycji Subfunduszujest
metoda wzgl~dnej wartosci zagrozonej.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz~dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
di:wigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, s~ nastorpnjl)ce:

Nazwa Subfunduszu

Nieprzekraczalna
wartosc ca!kowitej
ekspozycji

Metoda

Oczekiwana wartosc wskai:nika di:wigni
finansowej oraz prawopodobieilstwo
jego przekroczenia

I
200% wartosci
i
lNG (L) Europejski Sp61ek I Wzglordnej wartosci
I
zagrozonej portfela I
I
Dywidendowych
zagrozonej
I referencyjnego
I
1

-

Portfel referencyjny
lNG (L) Invest Europe
High Dividend

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyre~~ ~i/JaliOil[_~

L~bela Kalinowska
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lNG Subfundusz Europejski Spolek Dywidendowych (L)
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 ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Europejski Sp6lek Dywidendowych (L), na kt6re
sklada siy:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 138.616 tys. zlotych;
3) bilans

sporz~dzony

na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 146.165 tys. zlotych;

4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

wykazuj ~cy

5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
netto o kwoty 130.916 tys. zlotych;
6) noty

objasniaj~ce;

7) informacja dodatkowa.

Pre=es Zarzqdu

~

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

n

-(I

~~A._~~
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

,}.~
Dyrektor Departamentu

Ksi~gowosci

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Fundus::y

zysk z operacji w kwocie 11.674 tys. zlotych;

wykazuj~ce

zwiykszenie stanu wartosci aktyw6w

. 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 Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu
Europejskiego Sp6lek Dywidendowych (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze
dane dotycz'!ce stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pieni~tznych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w

przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu z a okres od
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., sporz'!dzonego 7 kwietnia 2014 r., S'! zgodne ze
stanem faktycznym.
DYREKTOR
Departamentu Opcr, · Rynk6w Finansowych
i Klien1011 rwgicznych

Z AST~PCA DY Kt: Kl 1 "< \
Departameli)u Op~racji Rynk611 Finnnsowycl
1 !9Je~Strateg1cznych
SJawomir Trapszo

lNG BANK SLASKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji RynkOw 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

S<jd Rejonowy w Katowicach

lNG A})
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 wskaznik gieldowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwi~kszych sp61ek
europejskich zanotowal wzrost o 18%, do czego przyczynily si~ nie tylko sp6lki niemieckie, ale takie 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 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, zbliione 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 najbliiszym 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 iywnosciowy (-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 zaangaiowanie 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
in westycyjnej 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 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 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
pazdzierniku 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 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 Panstwa oczekiwania.
Bard zo 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 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~

www.ingtfi.pl

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
www.ingtfi.pl

Sctd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

WYN IKI FUNDU SZY INW ESTYCYJN YC H lNG (w yniki d otyc zq j edn o stek uczestnictwa katego rii

A)

Procentow a zmiana w artosci
jednostki uczestnictw a

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 Budow nict wa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zr6wnow azony
lNG Subfundusz Got6wkow y
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 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 Rynk6 w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Obligacj i Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
lNG Subfundusz Ameryki lacir\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 Perspektyw a 2035
lNG Subfundusz Perspektywa 2040
lNG Subfundusz Perspektyw a 2045

Prez , Zarzqdu
IN

TFI .A.

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~-e-- ~
Dariusz Korona

Gerardus Dashorst

~<:--{_~
Robert Bohynik

ING SUBFUNDUSZ JAPONIA (L)
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 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 Japonia (L)
(,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego 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 (politykq) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksiqg
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarzqd ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz'!dzajqcego 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 zal'!czonego 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 sporz'!dzenia 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 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 Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych

k. (davmiej
& Young Audit
c,ospoelarcz,cf<rajoweoo Rejtost1·u Sq_dmvego,

z o.o.)
OOOOL18J.039, NIP 526-020-79-76

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 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 2013 roku;
• sporz(!dzone zostalo zgodnie z wymagancymt zastosowania zasadami (polityk(!)
rachunkowosci, wynikaj(!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj(!cymi na formy 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, sporz(!dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowiqzuj(!cymi przepisami,
zostaly dolqczone do pol(!czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporz(!dzonego za rok
zakonczony dnia 3 1 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w tmtemu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczon(! odpowiedzialnosciq sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 W arszawa
Nr ewidencyjny 130

Ernst & Young Audyt Polska

sp6tka z ograniczon'! odpowiedzialno~ki'!
sp6tka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Kluczowy Biegly Rewident

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

lNG Subfundusz Japonia (L}
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWAD ZEN IE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU JAPONIA (L)

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:
Typ funduszu:

Data utworzenia:
Okres na jaki zostal utworzony:
Wpis do rejestm funduszy:

Fundusz moze uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
ING SFIO posiada osobowos6 prawnq. ING Subfundusz Japonia (L) utworzony w ramach Funduszu nie posiada osobowosci
prawnej.
26 pai:dziernika 2009 r. decyzjq Komisj i Nadzoru Finansowego DFLI40331381121081091VIIUI9-7-IIMG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokrd lony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I

ING Subfundusz Japonia (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t nazwy):
I. ING Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I ING (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
2. ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) I ING (L) Sp61ek Dywidendowych USA
3. ING Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) I ING (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. lNG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
5. ING Subfundusz Nowej Azji (L) I ING (L) Nowej Azji
6. ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L) I ING (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych
7. ING Subfundusz Ameryki Lacillskiej (L) I ING (L) Ameryki Lacillskiej
8. ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
10. 1NG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
II. ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) I ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna)
12. ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L) I JNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualnq polityk<; inwestycyjnq dzit;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgnit;cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
ING (L) Invest Japan wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiermym kapitale (SICA V). Fundusz moze inwestowac aktywa
Subfunduszu w inne instmmenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkotenninowe papiery wartosciowe 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. dluzne papiery wartosciowe i Instmmenty Rynku Pienit;znego, w tym w szczeg61nosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pallstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Japan wyodrt;bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV)
- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa i1mych funduszy inwestycyjnych otwa1tych majqcych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.
ING (L) Invest Japan zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji illub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papie1y wartosciowe- do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowiqce przedmiot obrotu w Japonii.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie siy zmie1mych rynkowych.
Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu byl nastypujqcy: 95% MSCI Japan Index+ 5%WIB!D 0/N.

Organ Funduszu
Fi1ma:
Siedziba:
Ad res:
Sqd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel12, 00-342 Warszawa
Sqd Rejonowy dla nl.St. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lkq akcyjnq prawa polsk:iego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalei:y do lNG Investment Management (Polska) S.A. (ING 1M (Polska) S.A.).
lNG 1M (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. umowy o Zarzqdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp61ek oglosily zamiar polqczenia w drodze przejt;cia przez sp61kt; ING TFI S.A. sp61ki ING 1M (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art . .492 § I pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych, tj. poprzez przeniesienie calego majqtku sp61ki ING 1M (Polska) S.A. na sp61ky ING TFI S.A. Polqczenie nastqpi
z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujqcej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujqca wyda akcjonariuszowi sp61ki
przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej .
Plan polqczenia sporzqdzony zgodnie z a1t. 499 § 1 wraz z zalqcznikami wskazanymi w mt. 499 § 2 Kodeksu sp61ek handlowych zostal udostt;pniony na stronie
intemetowej 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 Kodeksu sp61ek handlowych udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie
poprawnosci i rzetelnosci planu polqczenia, o kt6rej mowa w art. 503 § I Kodeksu sp61ek handlowych.

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

Zaloi:enie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporzqdzone przy zalozen1u kontynuowania dz1alalnosci przez lNG SFIO w dajqcej sit; przewidz1e6
najmnieJ 12miesiycy od 31.12 2013 r Nie istniejq okohcznosci wskazujqce na zagrozeme kontynuowania dz1alalnosci .
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ING Subfundusz Japonia (L)
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Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon<j odpowiedzialnosci<j sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ l, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6:inicujl!cych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<) zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kliZdego nast~pnego nabycia.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii A 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 I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
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 zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pie1wszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku kliZdego nast~pnego
nabycia
- w zwi<jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii P 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 I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat~ mnorzeniow<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewiduj<j zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystlybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S S<j zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kliZdego nast~pnego nabycia.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran<)
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<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana z
kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E (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 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<) w wysoko8ci 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-max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okre5lonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<) 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- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- 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 0,01 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 100 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj<j, odkupieniem oraz zamian<j jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; 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 by6 pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbycie jednostki w dniu 22.10.2013 ):
- 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 wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog<j przewidywa6 wyzsz<j minimaln<j wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kliZdego nastt;pnego nabycia kategmii K jednorazowa minimalna l<jczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarz<jdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
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- w zwi~ku z nabywaniem, konwersjll, odkupieniem oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnll 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.
- oplat<; umorzeniowll 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 1ub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji 1ub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbyciejednostki w dniu 08.02.2013 ):
- zbywane wylllcznie w ramach PPI 1ub PPE bezposrednio przez Fundusz Iub za posrednictwem wybranych dystlybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi O,OI zl.
- w zwi~ku z nabywaniem, konwersjll oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjnll 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- max. 1, I% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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1. ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela g16wna (w tys.zlotych)
31.12.2012

31.12.2013

Skladniki lokat

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na % udzialw
dzien bilansowy
aktywach

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na % udzial w
dzien bilansowy
aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
lnstrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon~
odpowiedzialnosci~

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

167 065

200 134

94,50

5 077

5 867

95,55

167 065

200134

94,5

5 077

5 867

95,55

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami obja!miajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ!(SC sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajl}ce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJf\CE SIEDZIBF; ZA GRANICJ\

Lp. Nazwa
1.

1NJPXIH-LU0430559251

Rodzaj rynku

Nazwarynku

nienotowane

nie dotyczy

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

lNG (L) Invest Japan (PLN) Hedged »IC (SICAV)

Luksemburg

5 511,716

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

Wartoscwg
ceny nabycia

Wartosc na
31.12.2013

Udzialw
aktywach%

167 065

200 134

94,50

167 065

200134

94,50

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

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG Subfundusz Japonia (L)

5

2. BILANS
sporzl!dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. ztotych z wyjl!tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa)

Aktywa

I.

I. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowil)Zaniu

si~

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:

dlutne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa

31.12.2013

31.12.2012

211 779

6140

11 133

250

512

23

0

0

0

0

0

0

200 134

5 867

0

0

0

0

0

0

791
5 349
5 803

III.

Aktywa netto (I-II)

IV.

Kapital funduszu

8 108
203 671
180 668

I. Kapital wplacony

457 010

33 821

-276 342

-28 018

-10 066

-1 244

-2 521

-214

Zobowil)Zania

II.

2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)

v.

Dochody zatrzymane
I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zaknmulowany, 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+/-VI)
Liczba j ednostek uczestnictwa razem (w szt.)
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartos6 aktyw6w netto

najednostk~

uczestnictwa kategorii A (w z!)

Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto

najednostk~

uczestnictwa kategorii T (w zl)

-7 545

-I 030

33 069
203 671

790
5 349

I 283 511,545132
I 280 154,436613
I 475,499776
I 881,608743

49 556,697231
49 556,697231

158,68
158,86
160,86

107,94

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:jtkiem wyniku z operacji przypadaj:jcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

669

32

202

13

Przychody z lokat

l.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwil!zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II.

3

Koszty funduszu

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl!cych dystrybucjy

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwil!Zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracY.jne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowo5ci

7.

Uslugi w zakresie zarzl!dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

464

19

2 976

121

2 968

120

10. Koszty odsetkowe
II.

Koszty zwil!Zane z posiadaniem nieruchomosci

7

12. Ujemne saldo r6znic kursowych
13.

III.
IV.

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

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

l.

I

I

0
2 976
-2 307
25 764

0
121
-89
785

-6 515

-286

32 279

I 071

23 457

696

18,30
3,43*)
13,88*)

14,04

Pozostale

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

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

z tytulu r6inic kursowych

VII.

Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadajl!CY najednostky uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wynik z operacji przypadajl!CY najednostky uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wynik z operacji przypadajl!CY najednostky uczestnictwa kategorii T (w z!)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor DepllJZil,&iygow. sci Funduszy

Izabela Kalinowska

*)do wyliczenia podanych warto.ici zostala uwzgl?dniona cenajednostki uczestnictwa, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie dane) kategorii

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czfsC sprawozdania
finansowego.
lNG Subfundusz Japonia (L)

7

4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyiqtkiem liczbyjednostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci Aktywow 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,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

5 349

3 788

23 457
-2 307
-6 515
32 279

696
-89
-286
I 071

23 457

696

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:

174 865

865

a) zmiana kapita!u wp!aconego (powi~kszenie kapita!u z tytu!u zbytychj.u.)
b) zmiana kapita!u wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

423 189
248 324

10 156
9291

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

198 322

1561

7. Wartosc aktyw6w netto na lwniec okresu sprawozdawczego

203 671

5 349

8. St·ednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

118 771

4 803

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

1 233 954,847901
3 009 350,192652

7 388,182674
I 02 506,194668

3 004 587,699307
I 546,754870
3 2I5,738475

102 506,I94668

1 775 395,344751

95 118,011994

I 773 989,959925
7I,255094
I 334, I29732

95 II8,0II994

1 233 954,847901

7 388,182674

I 230 597,739382
I 475,499776
I 88I,608743

7 388,I82674

1 283 511,545132
3 341 049,121941

49 556,697231
331 698,929289

3 336 286,628596
I 546,754870
3 2I5,738475

33I 698,929289

2 057 537,576809

282 142,232058

2 056 132,I9I983
7I,255094
I 334,129732

282 I42,232058

1 283 511,545132

49 556,697231

I 280 I54,4366I3
I 475,499776
I 88I,608743

49 556,69723I

01.01.2013
31.12.2013

01,01.2012
31.12.2012

107,94
146,01
118,59

89,84

158,68
158,86
160,86

107,94

47,01%
45,89%
39,91%

20,15%

107,93
2013-01-02
2013-01-03
141,39
2013-11-07
116,25
2013-02-25

87,98
2012-06-01

lL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) 1iczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa nat·astaj:jco od pocz:jtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian 1iczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii T

Ill Zmiana wartosci aktywow netto najednostk~ uczestnictwa
I. Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K (wartos6, wg kt6rej nastl)pi!o pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- jednostki kategorii T (wartos6, wg kt6rej nastljpilo pierwsze zbycie w dniu 08.02.2013 r.)
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii K (zmiana liczona od 22.10.2013 r. wyraZona w stosunku rocznym)
- jednostki kategorii T (zmiana liczona od 08.02.2013 r. wyraZona w stosunku rocznym)
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa
- jednostki kategorii A
w dniach
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

lNG Subfundusz Japonia (L)
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5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii K
w dniach

najednostk~

najednostk~

158,69
2013-12-30
158,86
2013-12-30
2013-12-31
160,86
2013-12-30
2013-12-31

107,96
2012-12-28

158,69
2013-12-30
158,86
2013-12-30
160,86
2013-12-30

107,96
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2,51%
2,50%

2,52%
2,50%

uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wwtosci aktywow netto, w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

01.01.2012
31.12.2012

uczestnictwa

- jednostki kategorii T
w dniach
6. Wartos6 aktyw6w netto
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

01.01.2013
31.12.2013

Procentowy udzial wynagrodzenia d1a Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz!)cych dystrybucj~
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwi!)Zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz!)dzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

W sprawozdaniu finansowym wyslf!puje r6inica pomi£ldzy wartosciq aktyw6w netta wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq aktyw6w
netto na koniec bieiqcego okresu sprawozdawczego. R6inica wynika z ujfjcia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
tego okresu, jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly uj(jte w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czf!SC
sprawozdania finansowego.
ING Subfundusz Japonia (L)
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5. NOTY OBJASNIAJ;\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj~ nastypuj~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 szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.l859) zwane dalej Rozporz~dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz~dzone w jyzyku pol skim i w walucie polskiej.
Infotmacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s~ w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dok!adnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj~cych albo informacji dodatkowej.
Na dziet1 bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj~cy:
I) przychody z lokat netto - stanowi~ce r6znicy pomiydzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dziet1 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 obja5niaj~ce i informacjy dodatkow~.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksiygi rachunkowe dla ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla ka:i:dego subfunduszu.
I.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wed!ug ceny nabycia obejmuj~cej prowizjy maklersk~.
3. Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiad<U~ ceny nabycia r6wn~ zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj~ ceny nabycia wynikaj~c~ z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan~ o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniyzne.
5. Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj~c~ zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub straty ze zbycia lokat wylicza siy metod~ HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez~cej wartosci ksiygowej (nie stosuje siy do
skladnik6w lokat byd~cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
Nalezn~ dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniaj~cy wartosci tego prawa.
Nalezn~ dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu ustalenia tego
prawa.
Niezrealizowany zyskl strata 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.
Sk!adniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniujego zobowi¥at1.
Jezeli transakcja kupnalsprzeda:ty skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zosta!a ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym 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 siy wszystkie parametry wynikaj~ce z umowy kupna!sprzeda:ty, a
przede wszystkim daty nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniyznych).
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej s~ wyra:tone, a tak:i:e w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dziet1 ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu s~ wyra:tone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartos6 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~ lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowi¥ania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikaj~ce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:i:y waluty w zwi¥ku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzeda:ty papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wed!ug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmuj~ 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 siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowi¥at1 w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci~gniytych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6znic kursowych powstale w zwi¥ku z wycen~ srodk6w pieniy:i:nych, naleznosci oraz zobowi¥at1 w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniy:i:nych na rachunkach bankowych oraz lokat tenninowych powiyksz<U~ wartos6 aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
W ka:tdym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj~ uprzednio utworzon~
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne s~ ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej 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.

22. Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:tdego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Oplaty te
23. Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyJn~, oplaty za konwerSJy oraz oplaty umorzemow~ (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Fu~1d,).
stanowi~ zobowi¥anie Funduszu wobec TFI- nie s~ ujmowane w przychodach i kosztach
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Koszty zwi1jZane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu poklywane Sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obciqzajq Fundusz w
calosci - partycypacj<; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dzien ujt;cia zobowi1jZan ia w ksi<;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umow<;
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obciq;i:ajq te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
25. Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziet\ ujt;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, :i:e na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26. Wszystkie zobowi1jZania zwi1jZane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:i:ane Sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
27 . JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane Sq JU zapisane wg n~wyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu. ustalenie zobowiazat\ i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dziet\, 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 zobowiqzall Funduszu oraz zobowi1jZan Funduszu zwi1jZanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostk<; uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w itmych Subfunduszy. Wartosc aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;, a zobowi1jZania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrze:i:eniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporzqdzenia.
Wartosc godziwq skladn ik6w 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. Zgodn ie z postanowieniami nin iejszego punktu wyceniane Sq nast<;pujqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) warranty subsklypcyjne,
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,
I 0) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt; za graniclj,
11) instrumenty rynku pienit;:i:nego.
2. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dziell wyceny jest zwyklym dniem dokonywania transakcji
na danym rynku, wyznacza si<; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku - itmej,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Je:i:eli wo1umen obrot6w na danym skladnikulokat by! znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawatto :i:adnej transakcji, to ostatni dostt;pny kurs
ustalony zgodn ie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okrdlonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostt;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny) .
4. Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziet\ 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- itmej,
stanowiqcej jego odpowiednik wartosci , ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit; ponizsze melody wyznaczania wartosci godziwej :
1) przyjmuje sit; wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na itmym aktywnym rynku, z tym, :i:e o wyborze takiego rynku decyduje wysokos6 wolumenu obrotu w
dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sit; cent;
z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) je:i:eli niedostt;pne sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) a na rynku gl6wnym dostt;pne Sq informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje sit;
sredniq arytmetycznq z najlepszych ofett kupna i sprzeda:i:y, z tym, ze uwzglt;dnienie wylqcznie ofetty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;dn na brak ofert sprzeda:i:y uwzglt;dnienie samych ofett kupna jest dopuszczalne. Je:i:eli w dniu wyceny na rynku
gl6wnym ofetty 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 ze o
wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 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 je:i:eli oszacowania te tlie Sq dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezaleznq jednostkt; swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t<; jednostk<; przeplyw6w pienit;:i:nych
zwiqzanych z tym skladnikiem, przy czym jednostk<; takq uznaje sit; za niezaleznq, je:i:eli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym 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;
nier6zniqcego sit; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat bt;dqcych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziw'! jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z poni:i:szymi zasadami :
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec ka:i:dego kolejnego miesi<)Ca 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 tynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq klyterium wyboru
rynku 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 pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg61nych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowan do k01\ca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r tynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
7. Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; kurs z takq liczbq miejsc po przecinku jak publikowany przez rynek aktywny.
8. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj<)cy l<)cznie nast<;pujqce kryteria:
I) instrumenty bt;dqce przedmiotem obrotu na rynku S<) jednorodne,
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2) zazwyczaj w kai:dym momencie wystypUj<) zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S'! do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaj<) aktywnosc rynku dla kai:dego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesi<)c by! dostypny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostypna byla regulamie infonnacja o ofeztach kupna sprzedai.y, to uznaje siy, ze zynek dla
danego skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<) nastypuj<)ce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) watTanty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa pobom,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagran iczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq,
12) depozyty,
13) waluty niebydqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrze:i:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastypujqcy spos6b:
I) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instmment6w rynku pieniy:i:nego bydqcych papierami wartosciowymi - wedlug
skmygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okai:e 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 instmmenty pochodne sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instmmentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instmmentu finansowego modelu wyceny uwzglydniajqc w swojej
konstmkcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instmment6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instmmenty pochodne nie sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dluznym, w6wczas wartos6 wycenianego
instmmentu finansowego bydzie stanowi6 sumy wartosci dluznego papiem wartosciowego (bez wbudowanych instmment6w pochodnych) wyznaczonej
przy uwzglydnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instmment6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o modele wlasciwe
dla poszczeg6lnych instmment6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instmmentu pochodnego nie moze bye
wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia siy wg melody okreslonej w punkcie a).
3) w przypadku pozostalych skladnik6w lokat- wed lug 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
ujycia w ksiygach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanq cenct nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje siy moment przeplyw6w pieniyznych okreslony w wamnkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne melody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiezy wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodq skozygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie okai:e siy konieczne.
2 . Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu siy Subfunduszu do odkupu, wycenia siy, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedai.y, metodq korekty r6znicy pomiydzy cenq odkupu a cenq sprzedai.y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skozygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq ceny nabycia tego skladnika i stanowi podstawy do
wylicze!1 skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia siy dluzne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu .
4. Nale:i:nosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedl ug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej po:i:yczki papier6w wartosciowych ustala siy wed lug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami dlu:i:nymi stosuje siy poni:i:sze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartos6 ustala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostypne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomiydzy niezaleznymi od siebie i nie powiqzanymi ze sobq stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metody por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metody por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metody zdyskontowanych przeplyw6w pieniyi.nych,
d) metody ksiygowe, a w szczeg6lnosci metody skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku wazTant6w subskrypcyjnych oraz praw pobom- ich wartosc wyznacza siy przy uzyciu modelu, uwzglydni!Uqcego w szczeg6lnosci wartos6
godziwq akcji, na kt6re opiewa wazTant lub prawo pobom oraz wartosc wynikajqcq z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych warrantom
lub prawom pobom;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6:i:niqcego siy istotnie skladnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstmkcji 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 wartosc wyznacza siy na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papiem wartosciowego, w
zwiqzku, z kt6rym 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, certyftkat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq - wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartosc aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytuluczestnictwa, z uwzglydmemem zdarze!l maJqcych wplyw na ich wartos6 godzzwq, jakie mzaly miejsce po dmu ogloszema wartosci
aktyw6w netto najednostkct uczestnictwa, certyfikat mwestycyJny lub tytul uczestmctwa,

·/!_
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3.
4.

7) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszeclmie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg61nosci
w przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieni~znych;
Do czyrmik6w uwzgl~dnianych 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 I), nalez<r
1) dost~pnosc wystarczaj<tcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz<tce dzia!ania sp6lki,
3) okres, jaki up!yn<)l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn<tl od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie b~d<tce niezaleznymi od
siebie i nie powi<j.Zanymi 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 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 b~d'! stosowane w spos6b ci<)gly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze b~d<t 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.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowi<tZania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej S<) notowane na aktywnym 1ynku, a w przypadku,
gdy nie S'! notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej S<) denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi<tZania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje si~ w walucie, w kt6rej wyceniane S<) aktywa i ustalane zobowi<tZania 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

338

19

174
512

4
23

31.12.2013

31.12.2012

6 042

208

I 267
203

37
533

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

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<tZaniu si~ 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~czen
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wynagrodzenie TFI

596

13

413

11

8108

791

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

Bank/ Waluta
lNG Bank Sl<)ski S.A. I PLN

Wartoscna 31.12.2013
wwalucie
wPLN

11 129
4
11 133

11 129

lNG Bank Sl<)ski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2012
w walucie
wPLN
250

250
250

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENI~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\CYCH
ZOBOW!i\ZAN SUBFUNDUSZU- w tys.

sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w
pieniyznych:

Srednia wartosc
w walucie
8 243
10

Waluta
PLN
EUR

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENI~ZNYCH
Nie dotyczy.
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Srednia wartosc
wPLN
8 243
42
8 285

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCIAl,ENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obciqtonych ryzykiem warto5ci godziwej wynikaj~cym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wir;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci~zonych tym ryzykiem .
b) wskazanie aktyw6w obciqtonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienir;znych wynikaj~cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystr;puje ryzyko przeplyw6w pienir;znych wynikaj~ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciqtonych tym ryzykiem .
W Funduszu tyzyko stopy procentowej moze bye zwi~zane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodz~cymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodz~cymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania maj<jcych siedzibr; za granic~.
Na dziet1 bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania.
2. POZIOM OBCIAl,ENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego s~ ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpir;tosci kredytowej.
lnwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania maj~ce siedzibr; za granic<j lub w jednostki uczestnictwa itmych
funduszy obciqtone s~ umiarkowanym tyzykiem kredytowym pochodz~cym od tyzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwiljZane s~ z
tyzykiem kredytowym banku.
Na dziell bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania.
Pozostaj~ce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane s~ na lokatach ovemight. Lokaty te zakladane Slj na okres I dnia roboczego lub
na okres obejmuj~cy dziell otwarcia lokaty oraz nastr;puj~ce po nim dni wolne od pracy. Na dziell bilansowy stanowily one 5,26% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCIAl,ENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystr;puje sredni poziom tyzyka walutowego wynikaj<jcy z tego, :i:e subfundusz ING (L) Invest Japan stosuje mechanizm
czr;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do jena. Na rachunku bankowym Subfunduszu znajdowal sir; l tys. euro co
stanowilo 0,002% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie

zaci~gal

kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutr; polsk<j (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sir; srodki pienir;zne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
I EUR
Pozos tale pozycje bilansu Subfunduszu wyrazone

31.12.2012

w przeliczeniu:
4 PLN

s~ wyl~cznie

w walucie obcej:
- EUR

w zlotych polskich.

2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst~pily.
3. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBPNA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs EUR (euro)- 4,1472

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

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzibr; za ~:;:~;----_--:c-co-5::-cl::-------::~-:::-:::------

51

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzibr; za graniq

32 279

1 071

Raze111 - - -----;;
3::;:
2-:;2:-;;7:;;
9- - -co
1--;0:-;;71- ;----

- --

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

~

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wsze1kie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjl)tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwil)Zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciq.Zen
nalozonych przez wla8ciwe organy panstwowe w zwil)Zku z dzialalnoscil) Subfunduszu, kt6re pokrywane Sl) bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegajl)
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKAT AMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzl)dzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesil)ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszn przypadajl)cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoria I
kategoriaK
kategoria E
kategoria T

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50

1,90

1,!0

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

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

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

203 671

5 349

3 788

2 413

158,68
158,86
160,86

107,94

89,84

108,99

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz~tcych zdarzeniach
sprawozdawczy.

dotycz~tcych

lat ubieglych,

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biezl}cy okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczl}cych zdarzeniach, jakie nast~tpily po dniu bilansowym, a nie

uwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowyrn.

W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzmu Finansowego nr DFI/114033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach lNG SFIO - lNG Subfundusz Stabi1ny G1oba1nej A1okacji.

3)

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

4)

Dokonane korekty

bl~d6w

podstawowych.

Nie zaszly.

5)

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

6)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarz~dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:
Oplata za zarz11dzanie
(% w skali roku)

Fundusz
lNG (L) Invest Japan

0,60

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowilj.Zk6w przez lNG hwestment Management Luxembourg S.A. na rzecz ING (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiem1ym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca ING hwestment Management Luxembourg S.A. roczn~ oplatt; za zarz11dzanie obliczanl!
od sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu lNG (L) Invest Japan w wysokosci 0,60% w przypadku tytul6w uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! zING Asset Management B.V. Luxembourg umowt;, na podstawie kt6rej wit;ksza czt;s6 wynagrodzenia za zarz11dzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny sposob wplynl}c na
majl}tkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

ocen~

sytuacji

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesi6 zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 118.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitl! ekspozycjt; zgodnie z rozporz11dzeniem 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:l:owania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz11dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobie11stwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, Sl! nastt;puj11ce:
- - - - - - - - - . - - - - - - · · - - - - - ,----

Nazwa Subfunduszu
lNG (L) Japonia

Metoda
Metoda
zaanga:l:owania

··-·- - - - - - - - - - - - ·

N ieprzekraczalna
wartosc calkowitej
ekspozycji

Oczekiwana wartosc wskainika
dzwigni finansowej oraz
prawopodobie!\stwo jego przekroczenia

Portfel referencyjny

I 00% wartosci
aktyw6w netto
subfunduszu

-

-

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

lNG Subfundusz Japonia (L)

16

lNG Subfundusz Japonia (L)
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZL\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 ING Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe lNG Subfunduszu Japonia (L), na kt6re sklada siy:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 200.134 tys. zlotych;
3) bilans sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 203.671 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 23.457 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'lce zwiykszenie stanu wattosci aktyw6w
netto o kwot(( 198.322 tys. zlotych;
6) noty objasniaj'lce;
7) informacja dodatkowa.

Pre=es Zar=qdu

~~~
Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
C=lonek Zarc:qdu

~
Gerardus Dashorst

C=lonek Zar=qdu

-z...~4--~~?
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

1.~
Dyrektor Departamentu

Ksi~gowosci

Warszmva, 7 kwietnia 2014 r.

Funduszy

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 Sl'!ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Japonia
(L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, i:e dane dotyCZ'!Ce stan6w aktyw6w, w tym
w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach

pieni~ti:nych

i rachunkach papier6w

wartosciowych oraz poi:ytk6w 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.

t~ 'I K t: , - ~ U R
Depa11amentu Op;ra · Rynkr wF i~cn.o"Jyd
i Klient6w 11 ;,·znych

Krzyszto

,nusiewicz

lAST~;
· DYKEKTORA

Departament .0 . racj i Rynk611 Finansowych
1Kl1 e1 Strategicznych

Stawom~rapszo

lNG BANK SLASKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapita/ zak/adowy - 130 100 000,00 zl

KRS 5459

Kapita/ wp/acony- 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 Jia)
INVESTMENT MANAGEMENT

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~kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gieldowy DAX wzr6st o mocne 25%. Jednak liderem w sr6d
kraj6w rozwini~tych okazata si~ Japonia, gdzie gt6 w ny wskainik gietdowy Nikkei wzr6st o prawie 57% . lndeks 50 najwi~kszych sp61ek
europejskich zanotowat wzrost o 18%, do czego przyczynity si~ nie tylko sp6tki 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 w schodzqcych. Najmocniej z dui:ych rynk6w rozwijajqcych si~ ucierpial indeks brazylijski H6%) oraz
turecki (-14%), natomiast najlepiej wypadly lndie (+9%) i Chiny (+3%) . Z kraj6w naszego regionu slabo 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. Mogloby 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 wzrosty. Zdecydow anie najlepsze efekty przyniosto inwestowanie w male i srednie sp6tki (okoto 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadty dui:e sp6tki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazato si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%) . Straty przyni6st natomiast sektor materiatowy (-32%) oraz i:ywnoscio w y (-11%).
Dla rynku dtugu rok 2013 byt zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byt pozytywny jednak p6iniej byto
tylko gorzej . W czerwcu, po trwajqcej okolo 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 byly 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:liw osci 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 Dtui:nych Rynk6w
W schodzqcych (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 spetniac Panstw a 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 Panstw u, a by caty rok 2014 byt udany dla Panstwa i dla Panstwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq

stron~

www. ingtfi.pl

ING Investment Management (Polska) S.A.

NIP 521-10-83-072

Kapital zakladowy - 21.000 .000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000043737

Kapital wplacony- 21 .000 .000,00 zl

T +48 22 1085600 F +48 22 1085601

Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingim.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
I NG 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 lacir\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%

Cz!onek Zarz<jdu

Cz!onek Zarz<jdu

Cz!onek Zarz<jdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

~~

Robert Bohynik

ING SUBFUNDUSZ NOWEJ AZJI (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINll\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

70 00
70 01
warszawa@Jpl.ey .corn
www.ey.corn/pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzi1ismy badanie zal11czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Nowej Azji
(L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego (,Fundusz") z siedzib11: w Warszawie, ul. Topiel 12, obejmuj11cego: wprowadzenie
do jednostkowego sprawozdania finansowego, zestawienie lokat oraz bilans sporz1J:dzone na dzien
31 grudnia 2013 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto za okres
sprawozdawczy oraz noty objasniaj1J:ce i informacjy dodatkow11 (,zal11czone jednostkowe
sprawozdanie finansowe").
2. Za rzetelnosc i jasnosc sprawozdania finansowego, jak r6wniez za jego sporz1J:dzenie zgodnie
z wymagaj11cymi zastosowania zasadami (polityk1J:) rachunkowosci oraz za prawidlowosc ksi11g
rachunkowych Subfunduszu odpowiada Zarz1J:d ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
Sp6lka Akcyjna (zwanego dalej ,Towarzystwem"), towarzystwa funduszy inwestycyjnych
zarz1J:dzaj1J:cego Funduszem i reprezentuj11cego Fundusz. Ponadto Zarz1J:d Towarzystwa
oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa S1J: zobowi11zani do zapewnienia, aby zal1J:czone
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarz1J: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 zal11czonego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz wyrazenie, na podstawie
badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich istotnych aspektach zgodne z wymagaj1J:cymi
zastosowania zasadami (polityk1J:) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjy maj'!tkow'! i finansow1J:, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksiygi rachunkowe stanowi11ce podstawy jego sporz1J:dzenia S1J: prowadzone,
we wszystkich istotnych aspektach, w spos6b prawidlowy.
3. Badanie zal1J:czonego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie
do postanowien:
• rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,
• krajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow11 Rady Bieglych
Rewident6w w Polsce,
w taki spos6b, aby uzyskac racjonaln1J: pewnosc, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowosci. W szczeg6lnosci, badanie obejmowalo sprawdzenie- w duzej mierze metod11
wyrywkow11 - dokumentacji, z kt6rej wynikaj11 kwoty i informacje zawarte w zal11czonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez ocen9 poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarz1J:d Towarzystwa zasad rachunkowosci i znacz1J:cych

YOUNG POLSCE JEST CZLONVIEIA GLOBALNEJ PRM\TYI<i ERNST & YOUNG
Audit Polska
odp0 1NiedzialnoSciq sp_ k. (davmiej Ernst Your1Q Audrt
m.sl.
Gospoda:·czy t<rajov./eQO Rejestru Sqdmvego,

z o.o.)
0000481039, NIP 526-020-79-76

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 traktowanym jako 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(!cymi zastosowania zasadami (polityk(!)
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 formtr i tres6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj(!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 sporzqdzonego za rok
zakoiiczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinitr z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w lmtenm
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczon£! odpowiedzialnosci£! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 W arszawa
Nr ewidencyjny 130

Kluczowy Biegly Rewident

Ernst & Young Audyt Polska
spotka z ograniczon'! odpowiedzialnosciq
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1. 00-1 24 Warszawa

Ma aMa ela
Biegly Rewident
Nr 11942

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO ING SUBFUNDUSZU NOWEJ AZJI (L)

ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:
Typ funduszu:

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

Fundusz mo:i:e u:i:ywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
lNG SFIO posiada osobowos6 prawnl). lNG Subfundusz Nowej Azji (L) utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
26 paidziernika 2009 r. decyzjlj Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033/38/12/08/09/VI/U/9-7-1/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 501

lNG Subfundusz Nowej Azji (L) jestjednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwalskr6t nazwy):
I. lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. lNG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<jcych (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<jcych
7. lNG Subfundusz Ameryki Lacit'J.skiej (L) I lNG (L) Ameryki Lacii1skiej
8. lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I lNG (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. lNG Subfundusz Globalnych Mo:i:liwosci (L) I lNG (L) Globalnych Mo:i:liwosci
I 0. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
II. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (Waluta Lokalna) (L) /lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (L) I lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj<j indywidualn<j politykt( inwestycyjn(j dziyki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, mo:i:e realizowac r6:i:ne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu warto5ci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi<jgniycia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
lNG (L) Invest Asia ex Japan (uprzednio dzialaj<jcego pod nazw(j lNG (L) hwest New Asia) wyodrybnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu
inwestycyjnego o zmie1mym kapitale (SICAV). Fundusz mo:i:e inwestowac aktywa Subfunduszu w i1me instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w
kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub gwarantowane przez Skarb Pat'J.stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane S(j w papiery wartosciowe zgodnie z nastt(pUj(jcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dlu:i:ne papiery wartosciowe i h1strumenty Rynku Pieniy:i:nego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pat'J.stwa lub NBP od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Asia ex Japan (uprzednio dzialaj<jcego pod nazw(j lNG (L) Invest New Asia) wyodrt(bnionego w ramach lNG
(L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV)- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa iimych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<jcych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne ni:i: w pkt.2.
lNG (L) Invest Asia ex Japan zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowi<jce przedmiot obrotu w regionie Azji (z wyl<jczeniem
Japonii i Australii).
Subfundusz nie okreslil wzorca slu:i:<jcego do oceny efektywnosci inwestycyji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedl~<jcego zachowanie sit( zmiem1ych
rynkowych. Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastt(pUj(jcy: 95% MSCI AC Asia ex Japan Index+ 5%WIBID 0/N.

Organ Funduszu
Finna:
Siedziba:
Adres:
S<jd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiell2, 00-342 Warszawa
S'ld Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 200 I r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61k'l akcyjn'l prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nale:i:y do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M (Polska) S.A.).
lNG 1M (Polska) S.A. jest sp61k'l akcyjn'l prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG hwestment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umowt( o Zarz'ldzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz'ldY Sp61ek oglosily zamiar pol'lczenia w drodze przejycia przez sp61ky lNG TFI S.A. sp61ki lNG 1M (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § I pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego m~<jtku sp6lki lNG 1M (Polska) S.A. na sp61ky lNG TFI S.A. Pol'lczenie
nast'lpi zjednoczesnym podwy:i:szeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmuj'lcej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp61ka przejmuj'lca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp6!ki przejmowanej. Plan pol'lczenia sporz'ldzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zal'lcznikami 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'ldY obu Sp61ek dzialaj'lc na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostt(pnily opiniy bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol'lczenia, 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
Spra-:rozda~1ie Subfunduszu zostalo sporz<jdzone przy zalo:i:eniu kontynuowania dzialalnos~i przez lNG SFIO w daj'lcej sit( przewidziec przyszlosc~··
t n. w ci'lgu
co naJmmeJ 12 mieSII(CY od 31.12.2013 r. N1e IstmeJ'l okohcznosc1 wskazuj'lce na zagro:i:eme kontynuowama dzmlalnosci.
.~f(
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Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon<t odpowiedzialnosci<t sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6:i:nicujllcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A S<t zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku k!!Zdego nastypnego nabycia.
- w zwi<tZkU z nabywaniem, konwers.i<t oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<t w wysokosci nie wy:l:szej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:l:szej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P (nie by!y zbywane):
- zbywane wyl<tcznie 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 zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okre51a umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pietwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku k!!Zdego nastt;pnego
nabycia
- w zwi<tZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<t oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucY.ill<t w wysokosci nie wy:l:szej ni:l: 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.
- op!att; umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane ):
- zbywane wyl<tcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujlj zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Slj zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytu!em nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku k!!Zdego nastt;pnego nabycia.
- w ZWi<tZkU z nabywaniem, odkupieniem, konwersjlj oraz zamian<tjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<t w wysokosci nie wyzszej ni:l: 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran11
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej ni:l: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniOW<t w wysokosci nie wyzszej ni:l: 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E Uednostki zostaly w calosci odkupione w dniu 01.10.2012 r. ):
- zbywane wyl<tcznie 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
okrdla umowa Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<tZku z nabywaniem, konwersjlj oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn11 w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej ni:l: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyl1)cznie w ramach PPI 1ub 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<tZkU z nabywaniem, konwersj<t oraz zamian11 jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<t w wysokosci nie wyzszej ni:l: 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- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<tcznie 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 0,01 zl, z zastrzezeniem, :i:e jednorazowa minimalna l<tczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz<tdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi<tZkU z nabywaniem, konwersj<t, odkupieniem oraz zamian<t jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<t w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej ni:l: 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowlj w wysokosc.i nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta mo:l:e by6 pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane ):
- zbywane wyl<tcznie w ramach IKE 1ub 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, :l:e umowa IKE lub IKZE mog1) przewidywac wyzsz11 minimaln<t wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku k!!Zdego nastt;pnego nabycia kategorii Kjednorazowa minimalna iljczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
- w zwi<tZku z nabywaniem, konwersjq, odkupieniem oraz zamianq jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn1) w wysokosci nie wyzszej ni:l: 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.
ING Subfundusz Nowej Azji (L)
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- oplatt; umorzeniowq w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbycie jednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywane wylqcznie w ramach PPI lub PPE bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okre5la umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 z!.
- w zwiqzku z nabywaniem, konwersjq oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnq 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- max. I, 1% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor D1Ti!l/","';:ffll([:""'

i~1owska
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1. ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)

Sldadniki lokat

31.12.2013

31.12.2012

wartosc wg
wartosc na % udzial w
aktywach
ceny nabycia dzien bilansowy

wartosc wg
wartosc na % udzial w
ceny nabycia dzien bilansowy
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
wsp61nego inwestowania majl!ce siedziby za granicl!

6 907

7 686

94,70

9 235

10277

94,32

6 907

7 686

94,70

9235

10 277

94,32

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor D~artamentu Ksiygowosci Funduszy

~~·

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami objasniqjqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~§(: sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajl!ce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJf\CE SIEDZIBF; ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartoscwg
ceny nabycia

Wartosc na
31.12.2013

Udzialw
aktywach%

1.

nienotowane

nie dotyczy

lNG (L) Invest Asia ex Japan I PLN Hdg »IC (SICAV)

Luksemburg

326,936

6 907

7 686

94,70

6 907

7686

94,70

INNAAlli LX- LU0430559681

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

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 W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;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
sporzqdzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjqtkiem Iiczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostkcr uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

8116

10 896

421

610

9

9

3. Transakcje przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu

0

0

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

0

0

0

0

7 686

10 277

Aktywa
1. Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci

dlu:ine papie1y wartosciowe

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

II.

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozos tale aktywa

0

0

55
8 061
9 330

245
10 651
11151

Zobowiqzania

III.

Aktywa netto (1-II)

IV.

Kapital funduszu
I. Kapital wplacony
2. Kapita! wyp!acony (wielkosc ujemna)

v.

Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

VII.

39 183
-28 032

-2 048

-1 542

-637

-432

-1 411

-1 110

779
8 061

1042
10 651

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

73 909,064247

93 849,874087

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategmia T
Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii A (w z!)

68 635,349218
5 273,715029

91 440,396725
2 409,477362

108,85
111,81

113,45
114,91

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

50 969
-41 639

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

Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Bilans nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iliformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozdaniafinansowego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z

wyj~ttkiem

wyniku z operacji

przypadaj~tcego

na jednostk~ uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

58

55

17

21

Przychody z lokat

I.
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II.

41

34

Koszty funduszu

263

222

262

219

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjy

3.

Oplaty 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

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

zarz~dzania

aktywami funduszu

10. Koszty odsetkowe
11. Koszty zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci
12.

Ujemne sal do r6Znic kursowych

13.

Pozos tale

III.

2

Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV.

Koszty funduszu netto (II-III)

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrea1izowany i niezrealizowany zysk (strata)

VI.
1.

I

I

0
263
-205
-564

0
222
-167
1352

-301

-262

-263

1 614

-769

1185

-10,67
-7,10

12,80
6,13*)

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

z tytulu r6znic kursowych
2.

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

z tytulu r6znic kursowych
VII.

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

*) do wyliczenia podanej warto.ici zostala uwzgl?dniona cena, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa dan~j kategorii

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

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.zlotyclt 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
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 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 kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytu!u zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)
6. Lqczna zmiana aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5)

10 651
-769
-205
-301
-263
-769

6173
1185
-167
-262
I 614
1185

-1821
II 786
13 607
-2 590

3 293
9 559
6 266
4 478

7. Wartosc aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego
8. Srednia wartosc aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

8 061
10 718

10 651
8 852

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-19 940,809840
105 460,613986

30 058,810333
90 356,542872

102 19l,l33208

87 799,690071

0,000000
3 269,480778

120,718171
2 436,134630

125 401,423826

60 297,732539

124 996,180715
0,000000
405,243111

60 001,540121
269,535150
26,657268

-19 940,809840

30 058,810333

-22 805,047507
0,000000
2 864,237667

27 798,149950
-148,816979
2 409,477362

73 909,064247
458 831,693452

93 849,874087
353 371,079466

452 849,102375

350 657,969167

276,975669
5 705,615408

276,975669
2 436,134630

384 922,629205

259 521,205379

384 213,753157

259 217,572442

276,975669
431,900379

276,975669
26,657268

73 909,064247

93 849,874087

68 635,349218

91 440,396725

0,000000
5 273,715029

0,000000
2 409,477362

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

113,45
114,91

96,77
97,90
106,14 *)

108,85

113,45

111,81

114,91

-4,05%

17,24%

-2,70%

9,05%**)

100,08
2013-06-25

93,47
2012-06-04
95,08
2012-06-04
93,91

I. Zmiana Wartosci Akrywow Netto

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- j ednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii T

Ill. Zmiana wartosci aktywow netto na jednostk? uczestnictwa
I. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E (w ca!osci odkupione w dniu 01.10.2012 r.)
- jednostki kategorii T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii T
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
*) wartoH:, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kategorii Tw dn. 01.02.2012 r.
**) dane wyraione w stosunku rocznym
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102,05
2013-06-25

I;'

5. Maksyma1na wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kateg01i i E
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

01.01.2012
31.12.2012

116,50
2013-05-09

1!3,45
2012-12-31
11!,87
2012-03-13
114,91
2012-12-31

118,58
2013-05-09
108,41
2013-12-30

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

01.01.2013
31.12.2013

Procentowy udzial wynagrodzenia d1a Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia d1a podmiot6w prowadz:jcych dystrybucj~
Procentowy udzial oplat d1a depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwiljZanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz:jdzania aktywami funduszu

111,35
2013-12-30

112,41
2012-12-28
109,76
2012-10-01
113,84
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2,45%
2,44%

2,51%
2,47%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Delartamentu Ksi~gowosci Funduszy

Iza

W sprawozdaniu jinansowym wystr;puje r6inica pomir;dzy wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
akryw6w netto na koniec bieiqcego okresu sprawozdawczego. R6inica wynika z ujr;cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji
doryczqcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym. a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly ujr;te w ostatniej wycenie w okresie
sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w akrywach netto naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iJiformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;sc
sprawozdania finansowego.
ING Subfundusz Nowej Azji (L)
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu reguluj<J nast<;puj<jce 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<Jdzenie 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<Jdzeniem.

I) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowejest sporz<Jdzone w j<;zyku polskim i w walucie polskiej.
Infonnacje zawa1te w sprawozdaniu finansowym wykazane S<J w tysi<jcach 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 objasniaj<Jcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj<jcy:
1) przychody z lokat netto- stanowi<jce r6inic<; pomi<;dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto ;
2) zrealizowany zysk (strat<;) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat<;) z wyceny lokat.
Na dzie1\ 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 objasniaj<Jce i informacj<; dodatkow<j.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOW ANIE W KSlE;:GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI

DOTYCZ~CYCH

SUBFUNDUSZU

Ksi<;gi rachunkowe dla lNG SF10 z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si<; oddzielnie dla kaidego subfunduszu.
1.
2.
3.

Operacje dotycz<jce Subfunduszu ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz<J.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych wed lug ceny nabycia obejmuj<jcej prowizj<; maklersk<j.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj<J cen<; nabycia r6wn<j zeru.

4.

Skladniki lokat otrzymane w zamian za i1me skladniki maj<J cen<; nabycia wynikaj<JC<J z ceny nabycia tych skladnik6w 1okat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan<J o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieni<;zne.

5.

Zmian<; wartosci nomina1nej nabytych skladnik6w 1okat, nie powoduj<JC<J zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si<; w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje si<; zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk lub strat<; ze zbycia lokat wylicza si<; metod<j HIFO (najdroisze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezqcej wartosci ksi<;gowej (nie
stosuje si<; do skladnik6w lokat b<;d<jcych 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 S<J transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si<; nabycie skladnika.

9.

Nalezn<J dywidend<; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dniu, w kt61ym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl<;dniaj<jcy wartosci tego prawa.

10.

Nalezn<J dywidend<; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dniu, nast<;pnym po dniu ustalenia tego
prawa.

11. Niezrealizowany zysk! strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12.

Nabycie/ 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 si<; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<jZai\.

14.

Jezeli transakcja kupna/sprzedaiy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala uj<;ta w ksi<;gach rachunkowych w nast<;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj<jcym 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<jce z umowy kupna/sprzedaiy, a
przede wszystkim dat<; nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieni<;znych).
Operacje dotycz<jce Subfunduszu ujmuje si<; w walucie, w kt6rej S<J wyraione, 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. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S<J wyraione w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla si<; w relacji do euro.

15.

16.

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi<jlokat Subfunduszu a ich uj<;cie w ksi<;gach nast<;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.

17.

Zobowi<jZania i naleznosci Subfunduszu wynikaj<jce z zawartych transakcji kupna lub sprzedaiy waluty w zwi<jZku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedaiy papier6w wartosciowych wycenia si<; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.

18.

Przychody z lokat obejmuj<J w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.

19.

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 si<; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieni<;znych, naleinosci oraz zobowi<jZan w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmuj<J w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci<jgni<;tych przez Fundusz rozlicza si<; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6Znic kursowych powstale w zwi<jzku z wycen<J srodk6w pieni<;znych, naleznosci oraz zobowi<jZan w walutach obcych.

Odsetki naliczone oraz naleine od srodk6w pieni<;:l:nych na rachunkach bankowych oraz lokat tenninowych powi<;kszaj<J wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21. W kaidym dniu wyceny tworzy si<; rezerw<; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj<J uprzednio utworzon<j
rezerw<;. Limitowane koszty operacyjne S<j ujmowane w wysokosci nie przekraczaj<Jcej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest kaidego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny sko1ygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22 . Towarzystwo z tytulu administracji i zarz<Jdzania Subfunduszem pobiera na koniec kaidego miesi<jca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfnnduszu przypadaj<jcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu .
20.

23.

Towarzystwo pob1era oplat<; dystrybucyJB<J, oplat<; za konwersJ<; oraz oplat<; umorzeniowq (wysokosc oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
~~ _
stanowi<j zoboWI<jZanie Funduszu wobec TFI- me S<J UJmowane w przychodach i kosztach
1
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24. Koszty zwiij.Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu poktywane S<! w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci<~Zaj'l Fundusz w
calosci - partycypacjt;: danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit;: na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dzieil wyceny poprzedzaj<!CY dziet'l ujt;:cia zobowiij.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<~Zaj'l te Subfundusze proporcjonalnie do
udzia!u wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.
25. Dniem wprowadzenia do ksi'lg zmiany kapita!u wp!aconego lub wyplaconego jest dzieil ujt;:cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkt;: uczestnictwa w okre8lonym dniu wyceny nie
uwzglt;:dnia sit;: zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj'lcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26. Wszystkie zobowiij.Zania zwiij.Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:tane S<! w kwocie wymag~'lcej zaplaty.
27. JU podlegaj'l odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<! JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowiazat'l i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzieil, na kt6ry przypada zwycz~na sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dziet'l sporz<!dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowiij.Zail Funduszu oraz zobowii)Zail Funduszu zwiij.Zanych 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.
Wartos6 aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w itmych Subfunduszy. Wartosc aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia siy, a zobowiij.Zania ustala siy wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporz<!dzenia.
Wartos6 godziw'l sk!adnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza siy w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polski ego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<! nastt;:puj'lce 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 wsp6lnego inwestowania m~<!Ce siedzibt;: za granic<!,
I I) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartos6 godziw'l skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzieil wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit;: wedlug ostatniego dostt;:pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej, stanowi'lcej 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 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 Iokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzieil wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit;: wedlug ostatniego dostypnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej, stanowi'lcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okre5lonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit;: ponizsze melody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje siy wartos6 wyznaczon'l zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokos6 wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sit;:
cent;: z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzieil.
2) jezeli niedostt;:pne S<! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) a na rynku gl6wnym dostypne S<! infonnacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sit;: sredni'l arytmetyczn'l z najlepszych ofert kupna i sprzeda:ty, z tym, ze uwzglt;:dnienie wyl<!cznie oferty sprzeda:ty jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;:du na brak ofert sprzeda:ty uwzglt;:dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniuwyceny na
rynku gl6wnym oferty nie S<! dostt;:pne, to do wyceny stosuje sit;: sredni'l arytmetyczn'l z najlepszych ofert kupna i sprzeda:ty z innego aktywnego rynku, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi<!Cll.
3) jezeli niedostt;:pne S<! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje siy wartos6 oszacowan'l przez Bloomberg Generic (w pietwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie S<! dostt;:pne - stosuje sit;: wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowan'l niezale:ln<! jednostkt;: swiadCZ<!C<! tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt;: jednostkt;: przeplyw6w pienit;:znych
zwiij.Zanych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt;: tak<! uznaje sit;: za niezale:ln<!, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;:pne S<! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje siy wycent;: w oparciu o publicznie og!oszon'l na aktywnym rynku cent;:
nier6zni'lcego sit;: istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6.

W przypadku skladnik6w lokat byd<!cych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosci'l godziw'l jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku g!6wnego dokonuje sit;: na koniec ka:tdego kolejnego miesi'lca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku g!6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym sk!adniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesi'lca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy sk!adnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granic'l kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, kt6ry nie pozwala na dokonanie por6wnania w pelnym
okresie wskazanym w pkt 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt;:puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;:cia notowat'l do koilca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit;: obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
7. Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit;: kurs z tak<!liczb<! miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
8. RYNEK AKTYWNY to rynek spe!niaj<!CY l<!cznie nastt;:puj'lce kryteria:
I) instrumenty bt;:d<!ce przedmiotem obrotu na rynku S<! jednorodne,
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2) zazwyczaj w katdym momencie wyst<;puj~ zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane s~ do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesit;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytatiusz badaj<j aktywnosc tynku dla katdego skladnika lokat. Jezeli przez
badany miesi<jc byl dost<;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dost<;pna byla regulamie infonnacja o ofertach kupna sprzedaty, to uznaje sit;, ze rynek
dla danego skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<) nast<;puj~ce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) warranty subsklypcyjne,
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 wsp61nego inwestowania maj<jce siedzib<; za graniclj,
12) depozyty,
13) waluty nieb<;dl)ce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni<;znego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza sit;, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast<;puj<jcy
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w tynku pienit;znego bt;dljcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okate sit; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sit; odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytu!u trwa!ej utraty wartosci zalicza sit; w ci<;zar pozostalych
koszt6w Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajljce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne Slj scisle powil)Zane 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
konstmkcji modele wyceny poszczeg61nych 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 bt;dzie stanowi6 sum<; wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzgl<;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wlasciwe dla poszczeg6lnych instmment6w 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 lokat- wedlug wartosci godziwej spelniaj<jcej warunki wiarygodnosci, wyznaczanej zgodnie z pkt V.
4) wycena papier6w wartosciowych wed!ug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nast<;puje od dnia
uj<;cia w ksit;gach danego sk!adnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje si<; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanlj cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XlRR i XNPV przyjmuje sit; moment przep!yw6w pienit;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg61ne melody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiljZaniu sit; drugiej strony do odkupu wycenia sit;, poczljwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodlj skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwa!ej utraty wartosci,
jezeli ich utworzenie okate sit; konieczne .
2. ZobowiljZania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiljZaniu si<; Subfunduszu do odkupu, wycenia sit;, poczljwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedaty, metodlj korekty r6Znicy pomit;dzy cenlj odkupu a cenlj sprzedaty, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skotygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikajljca z ksiljg rachunkowych stanowi, na dziet't przeszacowania, nowo ustalonlj skorygowan~ cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstaw<; do
wyliczet1 skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit; dluzne papiery wartosciowe,
od dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowil)Zania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala sit; wed!ug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych .
V. Melody wyznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym tynku nieb<;dl)cych papierami dluznymi stosuje sit; 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 sk!adniku lokat ustalone pomit;dzy niezaleznymi od siebie i nie powiljZanymi ze soblj stronami,
b) melody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod<; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metod<; por6wnywalnych transakcji,
c) melody dochodowe, a w szczeg6lnosci metod<; zdyskontowanych przeplyw6w pienit;znych,
d) melody ksi<;gowe, a w szczeg6lnosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subsklypcyjnych oraz praw pobom- ich wartosc wyznacza si<; przy uzyciu modelu, uwzgl<;dniaj<jcego w szczeg61nosci wartosc
godziwlj akcji, na kt6re opiewa wan·ant lub prawo poboru oraz wartosc wynik~<)C<) z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przys!uguj~cych
wan·antom 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 sk!adnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskazac takiego sk!adnika 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
zwil)Zku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powi<;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
wsp61nego inwestowania majljce siedzib<; za graniclj- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonlj wartosc aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl<;dnieniem zdarzet't majqcych wp!yw na ich wartosc god z iw~, jakie mialy miejsce po dniu og!oszenia wartosci
~ .
aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
1
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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 pieni~znych;
8) w przypadku walut nie b~d!)cych depozytami- ich wartosc wyznacza si~ po przeliczeniu wedlug ostatniego dost~pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2. Do czynnik6w uwzgl~dnianych 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 I), nale:l:!):
I) dostypnosc 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, zawmtych przez podmioty trzecie byd!)ce niezaleznymi 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 mod eli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l pkt I) - 2) i pkt 7) pochodz!) z aktywnego rynku.
4. Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 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 b~d!) prezentowane, w przypadku
gdy zostaly wprowadzone w pierwszym p6lroczu 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 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 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, okresla siy 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

9
9

9
9

31.12.2013

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych po:l:yczek
Pozostale - premia inwestycyjna

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 wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub poryczen
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- oplata dysflybucyjna
- wynagrodzenie TFI

31
7

174

17

27

17

5
21

55

245

44

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

Wartos6 na 31.12.2013
w walucie
w PLN

Wartoscna 31.12.2012
w walucie
w PLN
610
610

--~---~--~--~

417
I

417
4

-----j

421

0

0
610

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENIE;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\.CYCH
ZOBOW!f\.ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
Srednia wartos6
Waluta
wPLN
w walucie
PLN
600
600
sredni w okresie sprawozctawczym poziom sroctk6w
4
18
EUR
pieni~znych:

618
III. EKWIW ALENTY SRODKOW PIENIE;ZNYCH
Nie dotyczy.
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NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem wartosci godziwej wynikajqcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to 1yzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami 1ynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzie11 bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci¥onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienit;znych wynikajqcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dlu:i:nych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pienit;znych wynikajqce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo usta1anajest d1a danego instrumentu w oparciu o 1ynkowe stopy procentowe.
Na dziei1 bi1ansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w 1okat obci¥onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwiqzane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzqcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzqcymi w sklad portfe1i funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majqcych siedzibt; za granicq.
Na dzien bi1ansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania.
2. POZ10M OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego sq ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obni:i:enia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majqce siedzibt; za granicq 1ub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci¥one sq umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzqcym od ryzyka 1okat takiego funduszu. Inwestycje w 1okaty bankowe zwiqzane sq z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania.
Pozostajqce na rachunkach bankowych wo1ne srodki automatycznie 1okowane sq na 1okatach overnight. Lokaty te zakladane sq na okres 1 dnia roboczego
lub na okres obejmujqcy dzien otwarcia lokaty oraz nastt;pujqce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 5,14% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWI;\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. W Subfunduszu wystc;puje sredni poziom ryzyka wa1utowego wynikajqcy z tego, :i:e subfundusz lNG (L) Invest Asia ex Japan stosuje mechanizm
czt;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu wa1uty po1skiej w stosunku do do1ara amerykanskiego. Na rachunku bankowym Subfunduszu znajdowal
sit; 1 tys. euro co stanowilo 0,05% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWI;\ZANIU SIE; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawar! tego typu 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 prze1iczeniu na walutt; polskq (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obcych:
31.12.2013
31.12.2012
w wa1ucie obcej:
w wa1ucie obcej:
w prze1iczeniu:
4 PLN
1 EUR
- EUR
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyrl!Zone sq wylqcznie w zlotych po1skich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystqpily.
3. SREDNI KURS WALUTY 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 ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzibt; za granicq _ _ _ _
-3_0_1_ _ _ _-_2_6_2_ _ _ __

Razem

-301

-161

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

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granicq _____ ::263_ -------~-?1_4_________ _

Razem

-163

1614

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POK.RYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z w!asnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, poktywa wsze1kie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj~tkiem koszt6w z tytulu uslug
mak1erskich, oplat transakcyjnych zwi¥anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i itmych obci¥en
nalozonych przez wlasciwe organy panstwowe w zwi¥ku z dzialalnoscilj Subfunduszu, kt6re poktywane Slj bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie
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 zarzljdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:l:dego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie na1iczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajljcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoria P
kategoria S
kategoriaF
kategoria I
kategoriaK
kategoria E
kategoria T

maksyma1na roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50

1,10

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)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii E
- j ednostki uczestnictwa kategorii T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

8 061

10 651

6 173

II 389

108,85

113,45

96,77
97,90

117,34

111,81

114,91

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

lnformacje o znaczl!cych zdarzeniach dotyczl!cych lat ubieglych, ujfttych w sprawozdaniu finansowym za biei:l!CY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczl!cych zdarzeniach jakie nast11pily po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~tdnionych

w sprawozdaniu finansowym.

W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego m DFI/I/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach ING SFIO - ING Subfundusz Stabi1ny G1oba1nej A1okacji.

Zestawienie oraz objasnienie r6i:nic pomi~tdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w por6wnywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz11dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

3)

Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty

bl~td6w

podstawowych.

Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tyrn zwi11zane.
Nie dotyczy.

6)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzi)dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:
Fundusz

Oplata za zarzl!dzanie
(% w skali roku)

ING (L) hwest Asia ex Japan

0,60

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowi¥k6w przez ING Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz ING (L) otwatty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca ING hwestment Management Luxembourg S.A. roczn'l oplaty za zarzi)dzanie obliczani) od
sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu ING (L) Invest Asia ex Japan w wysokosci 0,60% w przypadku tytul6w uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! zING Asset Management B.V. Luxembourg umowy, na podstawie kt6rej wiyksza czysc wynagrodzenia za zarzqdzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re rnoglyby w istotny spos6b wplynl!c na
rnaj11tkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

ocen~t

sytuacji

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesi6 zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszujezeli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 242.000.000 zlotych.

Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitq ekspozycjy zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, ttybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowanqmetodl! calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaangai:owania.
Stosownie do wylicze11 dokonanych na podstawie ww. rozporzl!dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskai.nika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, Sl! nastypujl!ce:
--------~--·

Nazwa Subfunduszu
..

-~--~-----

Metoda

Nieprzekraczalna
wartos6 calkowitej
ekspozycji

Oczekiwana wartosc wskai.nika diwigni
finansowej oraz prawopodo bienstwo jego
przekroczenia

·---~----

ING (L) Nowej Azji

I 00% wartosci aktyw6w
Metoda
zaangai:owania
netto subfunduszu

~--·
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Portfel referencyjny

lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
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 ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Nowej Azji (L), na kt6re sklada sitr:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 7.686 tys. zlotych;
3) bilans sporz~dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 8.061 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj~cy straty z operacji w kwocie 769 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
aktyw6w netto o kwottr 2.590 tys. zlotych ;
6) noty

objasniaj~ce;

7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Pre=es Zarzqdu

Wicepre=es Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zar=qdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zar=qdu

- ~~v(_ L-~C?
Robert Bohynik
C=lonek Zar=qdu

J~

Dyrektor Departamentu Ksi{!gowosci Fundusc:y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

wykazuj~ce

zmniejszenie stanu wartosci

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj<:t-C stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz<:t-dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych- lNG Bank Sl<:t-ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Nowej
Azji (L) (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., S'! zgodne ze stanem faktycznym.
LA~ I ; CA IJYR.I::KTORA

Departamentu Jeracji Rynk611 Finansowych
1Klient ~tegicznych

.<rzyszt

lNG BANK SL.0,5KI 5p61ka Akcyjna
Deparament Operacji Rynk6w Finanso w ych

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

usiewicz

StAwom ir Trapszo

NIP 634-013 -54-75

Kapital zakladowy - 130 100 000,00 zl

KR5 5459

Kapita/ wplacony - 130 100 000,00 zl

5~d Rejonowy w Katowicach

ING A.J
INVESTMENT MANAGEMENT

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 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 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 zaanga zowanie 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 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 prz ej~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 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 Par\stwu, aby caly rcik 2014 byl udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq

stron~

www.ingtfi.pl

ING Investment Management (Polska) S.A.

NIP 521-10-83-072

Kapital zakladowy - 21.000.000,00 zl

ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

KRS 0000043737

Kapital wplacony - 21.000.000,00 zl

T +48 22 1085600 F +48 22 1085601

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www .ingim.pl

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jednostek uczestnictwa kategorii A)
Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2.013
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 lacir\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 2.02.0
lNG Subfundusz Perspektywa 2.02.5
lNG Subfundusz Perspektywa 2.030
lNG Subfundusz Perspektywa 2.035
lNG Subfundusz Perspektywa 2.040
lNG Subfundusz Perspektywa 2.045

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

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

~~

T-6e..~ ·~
Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ SPOLEK DYWIDENDOWYCH
RYNKOW WSCHODZJ\CYCH (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINI4, NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

00-124 \Narszawa
feL
70 00

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego rok
zakoiiczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Sp6lek
Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibq w Warszawie,
ul. Topiel 12, obejmujqcego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
zestawienie lokat oraz bilans sporzqdzone na dzieii 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 (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 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 (Oz. 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 postanowieii:
• 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 zalqczonym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo r6wniez oceny poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych

& YOUNG \N POLSCE JEST CZLOhH\IEM GL0f3AU\IEJ PPAI<TYKI ERNST & VOUr>JG
& Young Audit sp. z o.o.)
SF!dowego, 1'\RS: 0000481039, NIP 526-020-79-76

szacunk6w dokonanych przez Zarzi!d Towarzystwa, jak i og61nej prezentacji zali!czonego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Uwazamy, ze przeprowadzone przez nas badanie
dostarczylo nam wystarczajl!cych podstaw do wyrazenia opinii o zal(!czonym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym traktowanymjako calosc.
4. Naszym zdaniem zali!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;
• sporzi!dzone zostalo zgodnie z wymagaJqcym1 zastosowania zasadami (po1ityk1!)
rachunkowosci, wynikaj(!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksil!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywaj(!cymi na formt; i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regu1uji!cymi przygotowywanie sprawozdan finansowych oraz postanowieniami statutu
Funduszu.
5. List Towarzystwa skierowany do uczestnik6w Subfunduszu oraz oswiadczenie depozytariusza
Subfunduszu, sporzi!dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowi(!zuj(!cymi przepisami,
zostaly doli!czone do poli!czonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzi!dzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wyda1ismy opinit( z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w lmtenm
Ernst & Young Audyt Po1ska sp6lka
z ograniczon(! odpowiedzia1nosci1! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

K1uczowy Biegly Rewident

Ernst & Young Audyt Polska

sp~ka z ograniczon'l odpowiedzialnosciil
sp~ka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
2

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Sp6fek Dywidendowych Rynk6w Wschodz(\cych (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU SPOLEK DYWIDENDOWYCH RYNKOW
WSCHODZJ\CYCH (L) (do dnia 25.11.2012 r. Subfundusz dzialal pod nazwll lNG (L) Rynkow Wschodzl!cych)

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

Fundusz mo:i:e uzywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
ING SFIO posiada osobowos6 prawnq. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L) utworzony w
ramach Funduszu nie posiada osobowosci prawnej.
Data utworzenia:
26 pazdziernika 2009 r. decyzjq Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033/38/12/08/09/VI/U/9-7-1/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Okres najaki zostal utworzony:
17 1istopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I
Wpis do rejestru funduszy :
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach
Funduszu (nazwa/skr6t nazwy):
I. ING Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I ING (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) liNG (L) Sp61ek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) liNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. ING Subfundusz Japonia (L) liNG (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I ING (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz:tcych (L) I lNG (L) Sp61el< Dywidendowych Rynk6w Wschodz!!cych
7. ING Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) /ING (L) Ameryki Laci6skiej
8. ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) /ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
10. ING Subfundusz Depozytowy (L) /lNG (L) Depozytowy

Typ funduszu:

11 . ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz[Jcych (Waluta Lokalna) (L) /ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L) /ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujq indywidualnq polityk~ inwestycyjnq dzi~ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6ine cele inwestycyjne.
Ce1em inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osiqgni~cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend wyodr~bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(SICAV). Fundusz mo:i:e inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instmmenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane,
por~czone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP.
Srodki Subfunduszu inwestowane S[) w papiery wartosciowe zgodnie z nast~pujqcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni~znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane,
gwarantowane przez Skarb Pa6stwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,

por~czone

lub

2.
tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend wyodr~bnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego
o zmiennym kapitale (SICAV)- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa im1ych funduszy inwestycyjnych otwartych majqcych siedzib~ w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.
ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub itmych
zbywalnych papier6w wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu - oraz
obligacji zamietmych) lub w instmmenty nale:i:[Jce do obu tych kategorii, emitowanych przez sp61ki zalozone, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub
stanowiqce przedmiot obrotu na dowolnym rynku wschodzqcym lub w kraju rozwijajqcym si~ w Ameryce Lacit\skiej (wraz z Karaibami), w ~i (bez Japonii),
w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujqcych atrakcyjn[J stop<; zwrotu z dywidendy.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzqcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajqcego zachowanie sit; zmiennych
rynkowych. Do dnia I stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;pnj[Jcy: 95% MSCI EMF Index+ 5%WIBID 0/N.
W dniu 25.11.2012 r. weszly w zycie zmiany w statucie ING SFIO dotyczqcych zmiany polityki inwestycyjnej Subfunduszu. Zmiany te spowodowane byly
przej~ciem w dniu 19.11.2012 r. dotychczasowego subfunduszu zr6dlowego - z ING (L) Invest Emerging Markets, kt6ry by! przedmiotem inwestycji
Subfunduszu, przez subfundusz ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend.
Subfundusz ING (L) Invest Emerging Markets inwestowal co najnmiej dwie trzecie aktyw6w w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych
papier6w wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu - oraz obligacji
zamietmych) emitowanych przez sp61ki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowi[Jce przedmiot obrotu na dowolnym rynku
wschodzqcym lub w kraju rozwijajqcym sit; w Ametyce Lacit\skiej (wraz z Karaibami), w Azji (bez Japonii), w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w
Afryce.
W zwi[jzku z aktualizacjq polityki inwestycyjnej dostosowano r6wniez nazw~ subfubunduszu - z ING (L) Rynk6w Wschodzqcych na ING (L) Sp61ek
Dywidendowych Rynk6w Wschodzqcych.

Organ Funduszu
Finna:
Siedziba:
Ad res:
S[Jd rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp61ka 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.
15 .250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lk[j akcyjn[J prawa polskiego, kt6rej I 00% kapitalu akcyjnego nalezy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M (Polska)
SA.). ING IM (Polska) S.A. jest sp61kq akcyJnq prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji postada ING Investment Management (Europ~e . V . Fundusz,
reprezentowany przez ING TFI SA , zawar! zING IM (Polska) S A. umow<; o Zarzqdzamu Pakietem Papter6w Wartosc10wych

I/, .

1
ING Subfundusz Sp61ek Dywtdendowych Rynk6w Wschodz[jcych (L)

tfilU

W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp61ek oglosily zamiar polqczenia w droclze przejc;cia przez sp61kc; ING TFI S.A. sp61ki ING 1M (Polska) S.A. w trybie
okreslonym w art .. 492 § I pkt I Kodeksu sp61ek handlowych, tj . poprzez przeniesienie calego majijtku sp61ki lNG 1M (Polska) S.A. na sp61kc; ING TFI S.A.
Polijczenie nastijpi z jednoczesnym podwy:i:szeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujijcej poprzez emisjc; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujijca wycla
akcjonariuszowi sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej .
Plan polijczen ia sporzijdzony zgodnie z art. 499 § I wraz z zalijcznikami wskazanymi w art. 499 § 2 Kodeksu sp61ek handlowych zostal udostc;pniony na stronie
intemetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzijdy obu Sp61ek dzialajijc na podstawie Alt. 505. § I ust. 3 1 Kodeksu sp61ek handlowych udostc;pn ily opin ic; bieglego w zakresie
poprawnosci i rzetelnosci planu polijczenia, o kt6rej mowa wart. 503 § I Kodeksu sp61ek handlowych.

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 Subfunduszu zostalo sporzijdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING SFIO w dajijcej sic; przewidzie6 przyszlosc i, tzn. w ciqgu
co najmniej 12 miesic;cy od 31.12.2013 r. Nie istniejij okolicznosci wskazujijce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.
W dniu 25 maja 2012 r. nastijpilo polijczenie ING Subfunduszu VIP Funduszy Akcji Rynk6w Wschodzijcych (subfundusz przejmowany) zING Subfunduszem
Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzijcych (subfundusz przejmujijcy).
Podstawc; polijczenia stanowilo zezwolenie KNF z dnia 13 kwietnia 2012 r. (decyzja nr DFIIII4033121101121UI917/PS).

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

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je roznicujljcych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A Sij zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dysttybutor6w.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kai:dego nastc;pnego nabycia.
- w zwiljZkll z nabywaniem, konwersjij oraz zamianijjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
-opiate; dystrybucyjnij w wysokosci nie wyzszej nit: 5% wplaty dokonanej przez nabywcc;
- opiate; za konwersjc; I zamianc; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P (pierwsze zbyciejednostki nastijpilo wedlug daty wyceny z dnia 01.02.2013 r.):
- zbywane wylijcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod wamnkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dysttybutora 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, oraz 50 zl w przypadku kai:dego nastc;pnego
nabycia
- w zwiijzku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjij oraz zamianijjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjnij w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcc;
- opiate; za konwersjc; I zamianc; w wysokosci nie wyzszej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
-opiate; umorzeniowij w wysokosci nie wy:i:szej nit: 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TF1 - max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wylijcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujij zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod wamnkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sij zbywane bezposrednio
przez Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kaZ:dego nastc;pnego nabycia.
- w zwiljZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjij oraz zamianijjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjnij w wysokosci nie wyzszej nit: 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego,
pobieranij jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
-opiate; za konwersjc; I zamianc; w wysokosci nie wyzszej nit: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
-opiate; umorzeniowij w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego
(pobierana z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategmii E:
- zbywane wylijcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod wamnkiem
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 zwiljZku z nabywaniem, konwersjij oraz zamianijjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- opiate; dystrybucyjnij w wysokosci nie wyzszej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywcc;
-opiate; za konwersjc; I zamianc; w wysokosci nie wyzszej nit: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym .
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wylijcznie w ramach PPI 1ub PPE, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunk:iem oferowania
okreslonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPllub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.

lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzijcych (L)

2

~

'•

- w zwiljzku z nabywaniem, konwersjlj oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii F 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 tub subfunduszu docetowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skati roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyiljcznie 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 okresta umowa IKE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimatna lljczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzljdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjlj, odkupieniem oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjnlJ w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu tub subfunduszu docetowym.
- oplat~ umorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz t 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 max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skati roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbyciejednostki w dniu 22.10.2013 r.):
- zbywane wylljcznie w ramach IKE tub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz tub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresta umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minimatna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi O,OI zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE tub IKZE moglj przewidywa6 wyzszlj minimatnlj wysokos6 wplaty
w przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka:tdego nast~pnego nabycia kategorii Kjednorazowa minimatna lljczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzljdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjlj, odkupieniem oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucY.illlJ 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 tub subfunduszu docetowym.
- oplat~ nmorzeniowlj w wysokosci nie wyzszej niz I 0% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz I 00 zl. Oplata ta moze bye
pobranajedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE tub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji tub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skati roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategotii T (pierwsze zbyciejednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywane wylljcznie w ramach PPI lub PPE bezposrednio przez Fundusz tub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod wmunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI tub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresta umowa PPI tub PPE.
- minimatna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersjlj oraz zamianljjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjnlJ w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc~
- oplat~ za konwersjt; I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu tub subfunduszu docetowym.
- wynagrodzenie TFI- max. I, I% wartosci aktyw6w netto w skati roku

Warszawa, 7 kwietnia 20I4 r.

ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzljcych (L)

3

1. ZESTAWIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat

wartosc wg
ceny nabycia

31.12.2012

wartosc na % ndzial w
dzieii bilansowy
aktywach

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na % udzial
dzieii bilansowy w aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonlJ:
odpowiedzialnoscilJ:
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania maj~ce siedziby za granic~

11 435

11 533

94,70

11 778

11 876

92,67

11435

11533

94,70

11 778

11876

92,67

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
I nne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De'a
Izabela Kalinowska

Zestawienie lokat nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajllce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIBF; ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

I.

nienotowane

nie dotyczy

ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (PLN) Hd »IC (SICAV)

Luksemburg

581,748

INGIPLI LX- LU0799797591

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzihl} za granicq

Wartoscwg
ceny nabycia

Wartosc na
31.12.2013

Udzialw
aktywach%

11 435

11 533

94,70

11435

11533

94,70

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOWANE 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.
P APIERY W ARTOSCIOWE EMIT OWANE PRZEZ l\UF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZACYCH DO OECD
Nie dotyczy.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrelctmDop~~

~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)

I.

31.12.2013

31.12.2012

12179

12 816

634

729

12

211

Aktywa
1. Srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci
3. Transakcje przy zobowil)Zaniu

si~

drugiej strony do odkupu

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

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

0

II 876

0

0

0

0

7. Pozostale aktywa
III.

Aktywa netto (1-11)

IV.

Kapital funduszu

I. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)

v.

VI.
VII.

0

0

dluine papiery wartosciowe

Zobowi11zania

0

0
II 533

6. Nieruchomosci

II.

0

0

0

73
12 106
17 400

247
12 569
16 729

91 314

64 226

-73 914

-47 497

-5 392

-4 258

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-1 040

-755

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

-4 352

-3 503

98
12 106

98
12 569

Liczba j ednostek uczestnictwa razem (w szt.)

130 669,883200

128 634,591742

Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczba j ednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

121122,082710
91,075986
64,344386
1 972,964842
7 419,415276

124 367,113195
594,154173

92,50
96,01
92,60
92,50
95,01

97,67
100,06

Dochody zatrzymane

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

Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa kategorii E (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa kategorii P (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa kategorii T (w zl)

3 673,324374

98,92

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dfartamentu Ksiygowosci Funduszy

~

Bilans naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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CZfSC

sprawozdaniafinansowego.

3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj!jtkiem wyniku z operacji przypadaj!jcego na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Przychody z lokat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

81

81

24

26

57

55

Koszty funduszu

366

334

1.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

365

321

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz11cych dystrybucjy

II.

3.

Oplaty 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 zarz11dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwiqzane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

13.

Pozos tale

III.
IV.

12

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

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

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

I

I

0
366
-285
-849

0
334
-253
1670

-849

-1 285

0

2 955

-1134

1 417

-8,84
-6,76
-3,86*)
-6,74*)
-6,60

11,32
12,81

z tytulu r6inic kursowych
2.

Wzrost (spadek) JJ.iezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

z tytulu r6znic kursowych

VII.

Wynik z operacji
Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl):
j ednostki uczestnictwa kategorii A
jednostki uczestnictwa kategorii E
jednostki uczestnictwa kategorii K
jednostki uczestnictwa kategmii P
jednostki uczestnictwa kategorii T

0,57*)

*) do wyliczenia podanych wartosci zostala uwzgl?dniona cena, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa dane} kategorii

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr.5c sprawozdania
.finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyiqtkiem liczby }ednostek uczestnictwa)
01.01.2013
3J.J2.2013

01.01.2012
31.12.2012

1. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

12 569

13 557

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

-1134
-285
-849
0

1417
-253
-1 285
2 955

3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

-1134

1 417

I. Zmiana Wartosci Akzywow 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 kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

671

-2 405

a) zmiana kapitalu wplaconego (powit;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)

27 088

10 411

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

26 417

12 816

-463

-988

7. Warto§c aktyw6w netto na koniec okresu sprawozdawczego

12 106

12 569

8. Srednia warto§c aktyw6w netto w okresie sprawozdawczym

14 923

12 965

01.01.2013
3J.J2.2013

01.01.2012
3I.12.2012

2 035,291458
286 667,457257

-24 888,887431
Ill 278,310485

276 398,997708

106 427,824233

251,799800

1 139,223240

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

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana Iiczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- j ednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajllCO od pocz11tku dzialalno§ci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T

III. Zmiana wartosci aktywow netto na jednostkr: uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K (wartosc, wg kt6rej nast'!pilo pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- jednostki kategorii P (wartosc, wg kt6rej nast'!pilo pierwsze zbycie w dniu 01.02.2013 r.)
- jednostki kategorii T
*) wartoH:, wg kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kategorii Tw dniu 01.02.2012 r.
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64,892572

5 056,429071
4 895,338106

3 711,263012

284 632,165799

136 167,197916

279 644,028193

134 856,237083

754,877987
0,548186

1273,022195

3 083,464229
1 149,247204

37,938638

2 035,291458

-24 888,887431

-3 245,030485

-28 428,412850

-503,078187

-133,798955

64,344386
1 972,964842
3 746,090902

3 673,324374

130 669,883200
885 638,977986

128 634,591742
598 971,520729

869 752,829904

593 353,832196

2 158,225321

1 906,425521

64,892572

5 056,429071
8 606,601118

3 711,263012

754 969,094786

470 336,928987

748 630,747194

468 986, 719001
1312,271348

2 067,149335
0,548186
3 083,464229
1 187,185842

37,938638

130 669,883200

128 634,591742

121 122,082710

124 367,113195

91,075986

594,154173

64,344386
1 972,964842

7 419,415276

3 673,324374

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3J.J2.2012

97,67
100,06
94,79
96,39
98,92

88,30
89,33

98,39*)

4

2. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkt( uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii K (zmiana 1iczona od 22.10.2013 r. wyrazona w stosunku rocznym)
- jednostki kategorii P (zmiana 1iczona od 01.02.2013 r. wyrazona w stosunku rocznym)
- jednostki kategorii T
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii P
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii P
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt( uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- j ednostki kategorii P
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

92,50
96,01
92,60
92,50
95,01

97,67
100,06

-5,29%
-4,05%
-12,05%
-4,42%
-3,95%

10,61%
12,01%

98,92

0,59%*)

85,35
2013-06-24
87,99
2013-06-24
90,54
2013-12-12
85,35
2013-06-24
87,03
2013-06-24

85,77
2012-06-01
87,22
2012-06-01

100,17
2013-01-03
102,75
2013-03-08
95,76
2013-11-04
100,05
2013-03-08
101,60
2013-03-08

102,46
2012-03-01
103,84
2012-03-01

91,97
2013-12-30
95,46
2013-12-30
92,07
2013-12-30
91,97
2013-12-30
94,46
2013-12-30

96,66
2012-12-28
99,02
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

2,45%

2,58%

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

2,45%

2,48%

Procentowy udzia! wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzia! wynagrodzenia d1a podmiot6w prowadz~cych dystrybucjy
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

86,17
2012-06-01

102,57
2012-03-01

97,90
2012-12-28

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

*) dane w stosunku rocznym

W sprawozdaniu jinansowym wyst?puje r6i:nica pomi?dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a warto§ciq
aktyw6w netto na koniec biei:qcego okresu sprawozdawczego. R6znica wynika z Lff?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 nalei:y analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integra In~~"
sprawozdania jinansowego.
ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz[Jcych (L)
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dziala1nos6 Subfunduszu regu1ujl) nast<;pujl)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.)
Rozporzl)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 da1ej Rozporzl)dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzljdzone w j<;zyku po1skim i w wa1ucie po1skiej.
Infonnacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane Sl) w tysil)cach zlotych, z wyjljtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa. Jeze1i
charakter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajl)cych a1bo informacji dodatkowej.
Na dzieil bi1ansowy usta1ono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujl)cy:
1) przychody z 1okat netto- stanowil)ce r6znic<; pomi<;dzy przychodami z 1okat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrea1izowany zysk (strat<;) ze zbycia 1okat i niezrea1izowany zysk (strat<;) z wyceny 1okat.
Na dzieil bi1ansowy przyj<;to melody 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 obja3niajl)ce i informacj<; dodatkowl).
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywa1ne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSIJ::;GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksi<;gi rachunkowe d1a lNG SFIO z wydzie1onymi subfunduszami prowadzi si<; oddzie1nie d1a kai:dego subfunduszu.
1.
Operacje dotyczl)ce Subfunduszu ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczl).
2.
Nabyte skladniki 1okat ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujl)cej prowizj<; mak1erskl).
3.
Skladniki 1okat nabyte nieodplatnie posiad!Ul! cen<; nabycia r6wnl) zeru.
4.
Skladniki 1okat otrzymane w zamian za inne sk!adniki majl) cen<; nabycia wynikajl)Cl) z ceny nabycia tych skladnik6w 1okat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanl) o ewentua1ne doplaty 1ub otrzymane przychody pieni<;zne.
5.
Zmian<; wartosci nomina1nej nabytych skladnik6w 1okat, nie powodujl)Cl) zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje si<; w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje si<; zmiany 1iczby posiadanych instrument6w oraz jednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub strat<; ze zbycia 1okat wylicza si<; metodl) HIFO (najdrozsze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biezl)cej wartosci ksi<;gowej (nie
stosuje si<; do skladnik6w 1okat b<;dl)cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzl)dzenia).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zysk 1ub strat<; ze zbycia wa1ut wy1icza si<; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane Sl) transakcje zbycia i nabycia danego skladnika 1okat, w pierwszej ko1ejnosci ujmuje si<; nabycie skladnika.
Naleznl) dywidend<; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzg1<;dniajl)cy wartosci tego prawa.
Na1eznlj dywidend<; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dniu, nast<;pnym po dniu usta1enia !ego
prawa.
Niezrea1izowany zysk/ strata z wyceny 1okat wp!ywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie skladnik6w 1okat przez Subundusz ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki 1okat nabyte/ zbyte, d1a kt6rych brakjest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzg1<;dnia si<; w najb1izszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
usta1eniu jego zobowil)Zail.

14. Jeze1i transakcja kupnalsprzedazy skladnika 1okat w wyniku braku potwierdzenia zostala uj<;ta w ksi<;gach rachunkowych w nast<;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikajl)cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w 1okat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si<; wszystkie parametry wynikajl)ce z umowy kupnalsprzedazy, a
przede wszystkim dat<; nabycia, roz1iczenia (daly przeplyw6w pieni<;znych).
15. Operacje dotyczl)ce Subfunduszu ujmuje si<; w wa1ucie, w kt6rej Sl) wyrai:one, a takZe w wa1ucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego d1a danej wa1uty na dziet1 uj<;cia tych operacji w ksi<;gach Subfunduszu. Jeze1i operacje dot. Subfunduszu Sl) wyrai:one w wa1utach, d1a
kt6rych NBP nie usta1a kursu- ich wartos6 okres1a si<; w re1acji do euro.
16. Srodki w wa1ucie nabyte przez Subfundusz w ce1u roz1iczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowil) 1okat Subfunduszu a ich uj<;cie w ksi<;gach nast<;puje w dacie roz1iczenia transakcji nabycia wa1uty.
17. Zobowil)Zania i na1eznosci Subfunduszu wynik!Ul)ce z zawartych transakcji kupna Iub sprzedai:y waluty w zwil)Zku z roz1iczeniami walutowymi kupna
1ub sprzedai:y papier6w wartosciowych wycenia si<; od dnia zawarcia transakcji (forward wa1utowy) wedlug sredniego kursu NBP d1a danej wa1uty.
18. Przychody z 1okat obejmujl) w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, na1icza si<; zgodnie z
zasadami usta1onymi przez emitenta; przychody odsetkowe od 1okat bankowych na1icza si<; przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie sa1do r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieni<;znych, na1eznosci oraz zobowil)Zat1 w wa1utach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmujl) w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zacil)gni<;tych przez Fundusz rozlicza si<; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne sa1do r6Znic kursowych powstale w zwil)Zku z wycenl) srodk6w pieni<;znych, na1eznosci oraz zobowil)Zail w wa1utach obcych.
20. Odsetki na1iczone oraz na1ezne od srodk6w pieni<;znych na rachunkach bankowych oraz 1okat tenninowych powi<;kszajl) wartos6 aktyw6w Funduszu
w dniu wyceny.
21. W kai:dym dniu wyceny tworzy si<; rezerw<; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszajl) uprzednio utworzonl)
rezerw<;. Limitowane koszty operacyjne Sl) ujmowane w wysokosci nie przekraczajl)cej maksyma1nego limitu reze1w. 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.
19.

22. Towarzystwo z tytulu administracji i zarzljdzania Subfunduszem pobiera na koniec kai:dego miesil)ca wynagrodzenie r6wne kwocie na1iczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajl)cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
23. Towarzystwo pobiera oplat<; dystrybucyjnlj, oplat<; za konwersj<; oraz oplat<; umorzeniowl) (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowil) zobowil)Zanie Funduszu wobec TFI nie Sl) ujmowane w przychodach i kosztach.
ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych (L)
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24.

Koszty zwiqzane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pok:Jywane S<J w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obciqtajq Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit( na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do
WAN Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dzien ujycia zobowiqzania w ksi!(gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera
umowy zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczqcq wiycej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obciqtajq te Subfundusze
proporcjonalnie do udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.

25 . Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzie11 ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostk!( uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglydnia sit( zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26. Wszystkie zobowiqzania zwiqzane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra1:ane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
27 . JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okrdlonej, wedlug melody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<J JU zapisane wg najwyzszej
ceny JU w danym rej estrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktvw6w Funduszu, ustalenie zobowiqzan i wvniku z operacji
Dniem wyceny jest dzie11, 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 zobowiqzan 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
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w i1mych 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 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 aktvwnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<J nast!(pujqce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) wammty subsk:Jypcyjne,
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 granicq,
II) instrumenty rynku pieniyznego.
2 . Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzie1\ wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dost!(pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej, stanowiqcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat byl znaczqco niski, albo na danym skladniku lokat nie zawmto zadnej transakcji, to ostatni dost!(pny
kurs ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okrdlonymi 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
transakcji na danym rynku, wyznacza sit( wedlug ostatniego dost!(pnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej, stanowiqcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okrdlonymi w ust. 5.
5. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit( ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit( wartosc wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na i1mym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na i1mych 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 niedost!(pne S<j wartosci wyznaczone zgodnie z pkt l) a na Iyil.ku gl6wnym dost!(pne S<j infom1acje o zlozonych w dniu wyceny ofe1tach, to stosuje
sit( sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzeda1:y, z tym, ze uwzgl!(dnienie wylqcznie oferty sprzeda1:y jest niedopuszczah1e. W przypadku,
gdy nie jest mo:l:liwe wyliczenie sredniej ze wzgl!(du na brak ofert sprzeda1:y uwzgl!(dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na
1ynku gl6wnym oferty nie S<J dost!(pne, to do wyceny stosuje siy sredniq arytmetycznq z najlepszych ofe1t kupna i sprzeda1:y z i1mego aktywnego 1ynku, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedost!(pne S<J wartosci wyznaczone zgodnie z pkt l )-2) to do wyceny przyjmuje sit( wartosc oszacowanq przez Bloomberg Gene1ic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w dmgiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie S<j dost!(pne - stosuje sit( wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezale:l:nq jednostk!( swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t!( jednostk!( przeplyw6w pieni!(:l:nych
zwiqzanych z tym skladnikiem, przy czym jednostk!( takq uznaje sit( za niezalei:nq, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4) je:l:eli niedost!(pne S<J wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit( wycen!( w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym 1ynku cent(
nier6zniqcego sit( istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat bt;dqcych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym Iy11ku, wartosciq godziwq jest kurs ustalony na Iy11ku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec ka1: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 ry11.ku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq k:Jyterium wybom
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 nast!(puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg61nych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowan do km\ca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r Iyil.ku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pie1wszego notowania.
7. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastt;pujqce kryteria:
I) instrumenty bt;dqce przedmiotem obrotu na rynku S<j jednorodne,
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2) zazwyczaj w kai:dym momencie wyst~pujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane Sq do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesi~cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajq aktywnos6 rynku dla kai:dego skladnika lokat. Jezeli przez
badany miesiqc by! dost~pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dost~pna byla regulamie infonnacja o ofettach kupna sprzedai:y, to uznaje si~, ze rynek
dla danego skladnika lokat jest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktvwnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nast~pujqce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania m~qce siedzib~ za granicq,
12) depozyty,
13) waluty nieb~dqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni~znego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si~, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nast~pujqcy
I) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieni<;znego b~dqcych papierami wartosciowymi - wedlug
skmygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl~dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okai:e si~ konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza si~ odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 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 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 wartos6 wycenianego
instrumentu finansowego b<;dzie stanowi6 sum~ wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzgl~dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wlasciwe dla poszczeg6lnych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartosc godziwa wydzielonego instrumentu
pochodnego nie moze bye wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia si~ 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 wed lug 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 skorygowanq cen~ nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si<; moment przeplyw6w pieni~znych okreslony w
warunkach transakcji).
IV. Szczeg6lne melody wyceny skladnik6w lokat
I . Papiety wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si<; drugiej strony do odkupu wycenia si~, poczqwszy 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 okai:e si~ konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si~ Subfunduszu do odkupu, wycenia si<;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedai:y, metodq korekty r6znicy pomi<;dzy cenq odkupu a cenq sprzedazy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dziet\ przeszacowania, nowo ustalonq skorygowan<) cen~ nabycia tego skladnika i stanowi podstaw<; do
wyliczet\ skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia si~ dluzne papiety 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. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej po:l:yczki papier6w wartosciowych ustala si~ wedlug zasad przyj~tych dla tych papier6w wartosciowych.

A'

V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym tynku nieb~dqcych papierami dlu:l:nymi stosuje si~ ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartos6 ustala si~ wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost<;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomi<;dzy niezale:l:nymi od siebie i nie powiqzanymi ze sobq stronami,
b) melody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod~ por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metodt; por6wnywalnych transakcji,
c) melody dochodowe, a w szczeg6lnosci metod~ zdyskontowanych przeplyw6w pieni~znych,
d) melody ksi<;gowe, a w szczeg6lnosci metod~ skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subslaypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza si~ przy uzyciu modelu, uwzgl<;dniajqcego w szczeg6lnosci wartos6
godziwq akcji, na kt6re opiewa wanant lub prawo poboru oraz wartos6 wynikajqcq z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych
warrantom lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji - ich wartosc wyznacza si~ na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zni<jcego si<; 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 si<; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym tynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiqzku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartosc nominalna powi<;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych pr:zez fundusze :zagraniczne Iub instytucje
wsp6lnego inwestowania majqce siedzib~ za granic<j- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartosc aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl~dnieniem zdarzet\ majqcych wplyw na ich wartosc godziwq, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
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7) w przypadk:u instmment6w 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
8) w przypadk:u walut nie bc;d~cych depozytami- ich wartosc wyznacza sic; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostc;pnego sredniego k:ursu wyliczonego na
Dzieil Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.

3.
4.

Do czynnik6w uwzglc;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) dostc;pnosc wystarczaj~cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz~ce dzia!ania sp6lki,
3) okres, jaki uplyn~l od ostatniej transakcji nabycia wycenianego sk!adnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn~l od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bc;d~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 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 bc;d~ stosowane w spos6b
ciljgly. W przypadk:u dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz mode1ach wyceny, zmiany powyzsze bc;dl) prezentowane, w
przypadk:u gdy zostaly wprowadzone w pierwszym p6lroczu rok:u obrotowego, ko1ejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w
przypadku gdy zmiany zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6!rocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowi~ania denominowane w wa1utach obcych wycenia sic; lub ustala w walucie, w kt6rej Slj notowane na aktywnym rynk:u, a w przypadk:u,
gdy nie s~ notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej s~ denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi~ania, o kt6rych mowa w ust. I wykazuje sic; w walucie, w kt6rej wyceniane s~ aktywa i ustalane zobowi~ania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostc;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 sic; w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian 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
Pozostale - premia inwestycyjna

31.12.2012

200

II
12
---1""2c------..
211

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

31.12.2012

40
5

13
209

28

25

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi~aniu sic; do odkupu
Z tytulu instmment6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionychjednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugotenninowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub porc;czeil
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wynagrodzenie Towarzystwa

26

25

73

247

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

Bank I Wa1uta
ING Bank Sl~ki S.A. I PLN
ING Bank Sl~ski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2013
w wa1ucie
w PLN
620

620
14
634

3

Wartosc na 31.12.2012
w walucie
w PLN

729

729
729

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENI~ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ\CYCH
ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Srednia wartosc
w wa1ucie
' ------------------~P~L~N~----- 859
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w
pienic;znych:
EUR
5
Wa1uta

Srednia wartosc
wPLN
859
20

879
III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENI~ZNYCH
Nie dotyczy.
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NOTAS
RYZYKA
I. POZIOM OBCI1\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obciqZ:onych ryzykiem wartosci godziwej wynikajljcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciqZ:onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obciqZ:onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikaj'}cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmie1mym oprocentowaniu wystQpuje ryzyko przeplyw6w pieniyznych wynikajljce ze
stopy procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obciql:onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze by6 zwil)Zane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzljcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzljcymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp61nego inwestowania majljcych siedziby za graniclj.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania.
2. POZIOM OBCif\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Slj ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiQtosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majljce siedziby za graniq lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obciljzone Slj umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzljcym od ryzyka lokat takiego funduszu. h1westycje w lokaty bankowe zwiljZane Slj z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania.
Pozostajljce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Slj na lokatach overnight. Lokaty te zakladane Slj na okres I dnia roboczego
lub na okres obejmujljcy dzien otwarcia lokaty oraz nastypUjljce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 5,09% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCI1\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty poiskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystypuje sredni poziom ryzyka walutowego wynikajljcy z tego, ze subfundusz lNG (L) Invest Emerging Markets High Dividend
stosuje mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do dolara amerykanskiego. Na rachunku bankowym
Subfunduszu znajdowalo siy 3 tys. euro co stanowilo 0,1 I% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA 7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWif\ZANIU SIE; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawar! tego typu transakcji

NOTAS
KREDYTY I POZYCZKI
Subfundusz nie zaci'}gal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
W ALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polsklj (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly siQ srodki pieniy:l:ne w walutach obcych:
31.12.2013
w walucie obcej:
3 EUR

31.12.2012
w przeliczeniu:
14 PLN

w walucie obcej:
-EUR

Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyraZ:one Slj wylljcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystljpily.
3. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.2013)
kurs EUR (euro)- 4,1472

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majljce siedzibQ za graniclj
Razem

-849
-849

-1285

-1 285

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

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majljce siedziby za granicl) _ _ _ _ _0::------c2::-c:-9::c55:--_ _ _ _~
0
2 9 55
Razem
3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywania jednostek uczestnictwa.
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w przeliczeniu:
-PLN

NOTA 11

KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pok1ywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj1)tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwiljZanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obciljZe11
nalozonych przez w!asciwe organy panstwowe w zwi1)Zku z dzialalnoscilj Subfunduszu, kt6re pokrywane Slj bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie
podlegajljlimitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRE)BNIENIE CZE)SCI ZMIENNEJ)

Towarzystwo z tytulu administracji i zarzljdzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:l:dego miesil!ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadlljljcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoriaA
kategoria P
kategoriaS
kategoria F
kategoria I
kategoriaK
kategoria E
kategoria T

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

2,50
2,50

1,90
1,20
1,10

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)
- j ednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii E
- jednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii P
- jednostki uczestnictwa kategorii T

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

12 106

12 569

13 557

19 881

92,50
96,01
92,60
92,50
95,01

97,67
100,06

88,30
89,33

115,66

98,92

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

oyrektor Depa{

fz~bela Kalinowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1) Informacje o znaczl!cych zdarzeniach dotyczl!cych Jat ubieglych, uj~tych w

sprawozdaniu finansowym za bie:ii!CY okres

sprawozdawczy.
Nie zaszly.
2) Informacje o znaczl!cych zdarzeniach jakie nast11pily po dniu bilansowym, a nieuwzgl~dnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty subfundusz
w ramach lNG SFIO - lNG Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.
3) Zestawienie oraz objasnienie roznic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporz11dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

w porownywalnych danych

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 zwi11zane.
Nie dotyczy.
6) lnformacja dotycz11ca przebiegu pol11czenia.
W dniu 25.05.2012 r. na podstawie zezwolenia KNF z dnia 13.04.2012 r. (nr DFI/1/4033/2!10/12/U/9/7/PS) nastl)pilo poll)czenie lNG Subfunduszu VIP
Funduszy Akcji Rynk6w Wschodzl)cych (subfundusz przejmowany) z lNG Subfunduszem Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych (subfundusz
przejmujl)cy). lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych wstl)pil w prawa i obowiqzki Subfunduszu przejmowanego oraz skuteczny
stal siy wpis uczestnik6w Subfunduszu przejmowanego do subrejestru uczestnik6w Subfunduszu przejmujl)cego.
Towarzystwo przydzielilo kai:demu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmujl)cego w liczbie wynikajl)cej z
podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartosci aktyw6w netto subfunduszu
przejmowanego przypadajl)cego najednostky uczestnictwa w dniu 24.05.2012 r. przez wartos6 aktyw6w netto subfunduszu przejmujl)cego przypad~qcego na
jednostkt; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24.05.2012 r.
wartosc al<tywow netto na JU
lNG Subfundusz VIP Funduszy Akcji Rynk6w Wschodzl)cych (kategoria A)

83,89496

ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych (kategoria A)

87,40935

wartosc JU
w tys. zl

liczba przydzielonych
JU

2 208

25 264,963530

W zwil)Zku z opisanym zdarzeniem, nie dokonano korekt sprawozdania finansowego.
Wynik z operacji subfunduszu przejytego - do dnia poll)czenia - zawarty jest w pozycji kapital wplacony. Po dokonaniu polqczenia, w pozycji kapital
wplacony, ujyta jest kwota 2.208 tys. zl, stanowil)ca wartos6 jednostek uczestnictwa przydzielonych w zwil)Zku z poll)czeniem.
7) Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzl)dzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:
Fundusz

Oplata za zarz:tdzanie
(% w skali roku)

lNG (L) Invest Emerging Markets High Dividend

0,60

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowil)Zk6w przez lNG Investment Management Luxembourg na rzecz lNG (L) otwatty fundusz inwestycyjny o
zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca lNG Investment Management Luxembourg rocznl) oplatt; za zarzl)dzanie obliczanq od sredniego stanu
aktyw6w netto subfunduszu lNG (L) Invest Emerging Markets High Dividend w wysokosci 0,6% w przypadku tytul6w uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umowt;, na podstawie kt6rej wit;ksza czys6 wynagrodzenia za zarzl)dzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.
8) Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, kt6re moglyby w istotny sposob wplyn11c na ocen~ sytuacji maj11tkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.
9) Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesi6 zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 232.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz ob1icza calkowitl) ekspozycjt; zgodnie z rozporzl)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 stosowanl) metodl) calkowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaanga1:owania.
Stosownie do wyliczei1 dokonanych na podstawie ww. rozporzqdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskai:nika
d:i:wigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, sq nastt;pujl)ce:
------·~-

Oczekiwana wartos6 wskai:nika d:i:wigni
finansowej oraz prawopodobienstwo jego
przekroczenia
calkowitej eks_!l9~Y__G~_ -~I 00% wartosci aktyw6w netto
subfunduszu
Nieprzekraczalna wartos6

Nazwa Subfunduszu

Metoda

lNG (L) Sp61ek Dywidendowych
Rynk6w Wschodzl)cych

Metoda
zaanga1:owania

Portfel referencyjny

-~----

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektmDop"'~

IL~la Kalinowska
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lNG Subfundusz Spolek Dywidendowych Rynk6w

Wschodz~cych

(L)

(do dnia 25.11.2012 r. Subfundusz dzialal pod nazwlj lNG (L) Rynkow Wschodz:jcych)

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) Zarzild lNG Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzilcych (L),
na kt6re sklada siy:
I) wprowadzenie do sprawozdania finan sowego;
2) zestawienie Jokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 11 .553 tys. zlotych;
3) bilans sporzildzony na dzien 3 I grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 12.106 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujilCY straty z operacji w kwocie 1.134 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujilce zmniejszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwoty 463 tys. zlotych;
6) noty objasniajilce;
7) informacja dodatkowa.

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
C=lonek Zarzqdu

~
Cz/onek Zar:::qdu

~~~C'
Robert Bohynik
Cz/onek Zarzqdu

Jb~

Dyrektor Departamentu KsifgOlVOSci Fundus::;y

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialaj'tc stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz'tdzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - lNG Bank Sl'tski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Sp6lek
Dywidendowych Rynk6w Wschodz'tcych (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze
dane dotycz'tce 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'tdzonego 7 kwietnia 2014 r., S't zgodne ze
stanem faktycznym.
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lNG BANK SLI\SKI Sp61ka Akcyjna

NIP 634-013 -54-75

Kapital zakladowy -130100 000,00 zl

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

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
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w Katowicach
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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 takze francuskie, wloskie oraz
holenderskie. Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq siE: o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiala
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 sp6lek, zblizone SCJ 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 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 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 zagra niczni systematycznie
sprzedawali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwiE:kszajqcym skaiE: niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE. Ostatecznie reform a 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 wiE:kszq dywersyfikacjE: 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 opiatE: za zarzqdzanie funduszami dostE:pnymi w ramach tego
produktu. Zm iany te zostaly docenione przez zewnE:trznych specjalist6w (Anali zy 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
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 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 Investment Management (Polska) S.A.

NIP 52.1-10-83-072

Kapital zakladowy- 2.1 .000.000,00 zl

ul. Topiel 12., 00-342. Warszawa

KRS 0000043737

Kapital wplacony- 2.1.000.000,00 zl

T +48 22 1085600 F +48 22 1085601

Sq_d Rejonowy dla m.st. Warszawy

www.ingim.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 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 Sp6/ek Dywidendowych USA (L)
lNG Subfundusz Europejski Sp6/ek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalny Sp6tek Dywidendowych (L)
lNG Subfundusz Globalnych Moiliwosci (L)
lNG Subfundusz Globalny Dtugu Korporacyjnego (L)
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
lNG Subfundusz Nowej Azji (L)
lNG Subfundusz Sp6/ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<jcych (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

Preze Zarzqdu
lNG Fl S.A.

vViceprezes Zarzqdu

Cztonek Zarz<jdu

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

Cztonek Zarzqdu

~ ~--~--- ~
lNG TFI S.A.

Malgorzata Barska

Dariusz Korona

lNG TFI S.A.

Cztonek Zarzqdu
lNG TFI S.A.

-e'e,ee~~?
Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ AMERYKI LACINSKIEJ (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINll\ 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
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Ameryki
Lacinskiej (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego 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 operacj i, zestawienie zmian
w aktywach netto za okres sprawozdawczy oraz noty objasniaj(!ce i inforrnacj(( 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 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 wymagaj(!cymi
zastosowania zasadami (polityk(!) rachunkowosci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono,
we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj(( maj(!tkow'! i finansow(!, jak tez wynik z operacji
Subfunduszu oraz czy ksittgi 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'! 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 inforrnacje zawarte w zal(!czonym
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 zal(!czonego

z 0.0.)
0000481039, NiP S26-020-79-76

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
aspektach:

zal~czone

jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji maj~tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
•

sporz~dzone

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

• jest zgodne z
reguluj~cymi

wplywaj~cymi

na formy i tres6 sprawozdania finansowego przepisami prawa
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 wydalismy opinitt z dniem 7 kwietnia 2014
roku.

w 1m1emu
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 odpowiedzialnosciq
spOfka komandytowa
Rondo ONZ 1 . 00-1 24 Warszawa

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

lNG Subfundusz Ameryki t.acinskiej (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRA WOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU AMERYKI LACINSKIEJ (L)

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
Typ funduszu:
lNG SFIO posiada osobowosc prawnl). lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
26 paidziernika 2009 r. decyzjl) Komisji Nadzoru Finansowego DFLI40331381121081091V!IUI9-7-IIMG
Data utworzenia:
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I
lNG Subfundusz A.meryki Laciilskiej (L) jestjednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwalskr6t nazwy):
1. lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Sp6lek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp6lek Dywidendowych
4. 1NG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych (L) I lNG (L) Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl)cych
7. lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) I lNG (L) Ameryki Laciilskiej
8. lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I lNG (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I lNG (L) Globalnych Mozliwosci
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
II. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych (Waluta Lokalna) (L) I lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodz<)cych (Waluta Lokalna)
12. ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych (L) I ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujl) indywidualnl) politykt; inwestycyjnl) dzit;ki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi<)gnit;cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
lNG (L) Invest Latin America wyodrt;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiem1ym kapita1e (SICAV). Fundusz moze inwestowa6
aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub gwarantowane przez
Skarb Pm\stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane S<) w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pujl)cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiety wartosciowe i h1strumenty Rynku Pienit;znego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone 1ub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Latin America wyodrt;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV)- od 70% do I 00% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa itmych funduszy inwestycyjnych otwartych majl)cych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagra11iczne inne niz w pkt.2.
lNG (L) Invest Latin America zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w zdywersyfikowany portfe1 akcji il1ub illilych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe- do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp6lki zarejestrowane, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub sta11owi<)ce przedmiot obrotu w Ameryce Laciilskiej (w tym na
Karaibach).
Subfundusz nie okrdlil wzorca sluzl)cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajl)cego zachowanie sit; zmiellilych
rynkowych. Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu bylnastt;puj<)cy: 95% MSCI 10140 Emerging Latin America Index+ 5%WIBID 0/N.

Organ Funduszu
Finna:
Siedziba:
Adres:
S<)d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sl)d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp6lk'! 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 sp6lkl) akcyjnl) prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz,
reprezentowany przez lNG TFI S.A., zawar! z lNG 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 sp61kt; lNG TFI S.A. sp61ki lNG IM (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 sp6lk<; lNG TFI
S.A. Poll)czenie nastl)pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmuj<)cej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp61ka przejmujl)ca wyda
akcjonariuszowi sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan pol<)czenia sporz<)dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zall)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 dzialajl)C na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udost((pnily opiniy bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
pla11u poll)czenia, o kt6rej mowa w art. 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.

lNG Subfundusz A.meryki Lacinskiej (L)

Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz~dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez lNG SFIO w daj<jcej si;; przewidzie6 przyszlosci, tzn. w ci<jgu
co najmniej 12 miesi;;cy od 31.12.2013 r. Nie istniej~ okolicznosci wskazuj<jce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

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:}cych
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 z! w przypadku ka:idego nast;;pnego nabycia.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamianqjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat;; dystrybucyjn'l 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- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dysttybutor6w 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, oraz 50 zl w przypadku ka:idego nast;;pnego
nabycia
- w zwi<jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjq oraz zamimwjednostek 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 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- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl~cznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewiduj~ zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S S<j zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku ka:idego nast;;pnego nabycia.
- w zwi<jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj~ oraz zamian~ jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat;; dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego,
pobieran<jjednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplat;; za konwersj;; I zamian;; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- op!at;; umorzeniow~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wp!at w ramach danego programu inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (jednostki zostaly w ca!osci odkupione w dniu 01.10.2012 r.):
- zbywane wy!~cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dysttybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okrdla 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~jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplat;; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywc;;
- oplat;; za konwersj;; I zal1lian;; w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyl~cznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania
okrdlonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii F 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 I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wylqcznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w waliancie 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 zarzqdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj<j, odkupieniem oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- op!at;; dystrybucyjnq w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywc;;
- oplat;; za konwersj;; 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- max. 2,5% 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 lua~osrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
ING Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L)
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- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog~ przewidywac wyzsz~ minimalnlJ wysokos6 wplaty
w przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka:tdego nast;;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna lljczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarz<)dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwi<)Zku z nabywaniem, konwersj<), odkupieniem oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplat;; dystrybucyjn<) 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.
- oplat<; 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- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbyciejednostki w dniu 01.10.2012 r.):
- zbywane wyl<)cznie w ramach PPI lub PPE bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
-minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<)Zkn z nabywaniem, konwersj<) oraz zamian~ jednostek uczestnictwa kategorii T 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 - max. I, 1% wartosci aktyw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor DepT1JfidOii!Jlif__

~~bela Kalinowska
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1. ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela glowna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat

wartosc wg
ceny nabycia

31.12.2012

wartosc na % udzialw
dzien bilansowy aktywach

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na % udzialw
dzien bilansowy
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 maj'lce siedzib<; za granic'l

8 596

8 545

93,79

5 189

6 002

91,30

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne

RAZEM

8 545

8 596

93,79

5189

6 002

91,30

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

Del
Izabela Kalinowska

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iliformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz?sc sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniaj:tce (w tys.zlotych)
TYTUL Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJf\CE SIEDZIBI<; ZA GRANICL\

Lp. Nazwa
I.

INLAAlli LX - LU0430559418

Rodzaj rynku

Nazwarynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

nienotowane

nie dotyczy

lNG (L) Invest Latin America (PLN) Hedged »IC (SICAV)

Luksemburg

523,361

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

Wartos6 wg
ceny nabycia

Wartos6 na
31.12.2013

Udzial w
aktywach %

8 545

8 596

93,79

8 545

8 596

93,79

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY 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.
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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 aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

9165

6 574

1. Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty

463

371

2. Naleznosci

106

201

Aktywa

3. Transakcje przy zobowiqzaniu sit; drugiej strony do odkupu

0

0

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

0

0

dluzne papiery wartosciowe

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

II.
III.
IV.

0

0

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

140
9 025
12 476

261
6 313
8 547

Zobowiqzania
Aktywa netto (I-II)
Kapital funduszu
2. Kapital wyplacony (wielkos6 ujemna)
Dochody zatrzymane
I. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrea1izowany zysk(strata) ze zbycia lokat

VI.
VII.

0

6 002

6. Nieruchomosci

1. Kapital wplacony

v.

0

8 596

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapital funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)
Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)
Liczba j ednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartos6 aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii T (w zl)

83 836

60 198

-71 360

-51 651

-3 502

-3 047

-613

-424

-2 889

-2 623

51
9 025

813
6 313

117 725,749013
116 241,426825
1 484,322188

69 218,126818
68 571,022144
647,104674

76,64
78,00

91,21
91,53
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Bilans nalei:y analizowaf: lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz!(sf: sprawozdaniafinansowego.
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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
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi:p;ane z posiadaniem nieruchomosci
Dodatnie sa1do r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej
Wynagrodzenie dla towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl)cych

56

63

17

25

245

38
250

242

246

2

3

37

Koszty funduszu
1.

01.01.2012
31.12.2012

2

4.

II.

01.01.2013
31.12.2013

dystrybucj~

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi:p;ane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzl)dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11.

Koszty zwi:v;ane z posiadaniem nieruchomosci

12.

Ujemne saldo r6znic kursowych

1

1

0
245

0
250

-189
-1 028

1164

-266

-996

-762

2 160

-1 217

977

-10,35
-9,58

14,18
8,95*)

13. Pozos tale

III.
IV.

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

v.

Przychody z lokat netto (I-IV)

VI.

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.

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

-187

z tytulu r6tnic kursowych
2.

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 1okat, w tym:

z tytulu r6tnic kursowych

VII.

Wynik z operacji
Wynik z operacji w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa (w zl):
j ednostki uczestnictwa kategorii A
j ednostki uczestnictwa kategorii T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep1

~zabela Kalinowska

*) do wy/iczenia podanej wartosci zostala uwzgl?dniona cena, wedlug kt6rej nastqpi/o pierwsze zbycie jednostki uczestnictwa danej kategorii

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i in.formacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;esc sprawozdania
finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotycll z wyiqtkiem liczby}ednostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci Akrywow Netto
l. Wartosc aktyw6w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) , w tym:
a) przychody z 1okat netto,
b) zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia 1okat,
c) wzrost (spadek) niezrea1izowanego zysku (straty) z wyceny 1okat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)
a) z przychodow z 1okat netto,
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia 1okat
c) z przychodow ze zbycia 1okat
5. Zmiany w kapita1e w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powi<;kszenie kapitalu z tytulu zbytych j.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)

6. L!iczna 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

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
b) 1iczba odkupionych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
c) sa1do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj!!CO od pocz11tku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- j ednostki kategorii T
b) liczba odkupionych j ednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian 1iczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T

III. Zmiana wartosci akrywow netto Ita jednostkf uczestnictwa
1. Wartos6 aktywow netto na jednostk<; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E (w calosci odkupione w dniu 01.10.2012 r.)
- jednostki kategorii T
2. Wartosc aktywow netto najednostk<; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii T
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
*) wartosc, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kotegorii Tw dn 01.10.2012 r.
**) dane wyratone w stosunku rocznym
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()],()1.2()13

()],()].2()12

31.12.2013

31.12.2012

6 313
-1217
-189
-266
-762
-1217

11556
977
-187
-996
2 160
977

3 929
23 638
19 709

-6 220
26 843
33 063

2 712
9 025
9 727

-5 243

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

48 507,622195
294 383,777214

-65 890,435542
317 674,792400

293 532,672281

316 401,283469

0,000000
851.104933

609,282497
664,226434

245 876,155019

383 565,227942

245 862,267600

382 902,086259
646,019923

0,000000

6 313
9 848

I3,8874I9

17,12I760

48 507,622195

-65 890,435542

47 670,404681

-66 500,802790

0,000000
837,2I7514

-36,737426
647,104674

117 725,749013
931 678,617750

69 218,126818
637 294,840536

929 517,266460

635 984,594I79

646,0I9923
I 5I5,33I367

646,019923
664,226434

813 952,868737

568 076,713718

813 275,839635
646.0I9923
3I.009179

567 413,572035
646.0I9923
17,12I760

117 725,749013

69 218,126818

I16 241,426825
0.000000
I 484.322I88

68 57I,022144
0,000000
647.I04674

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

91,21
91,53

85,53
86,52
87,85*)

76,64

91,21

78,00

91,53

-15,97%

6,64%

-14,78%

16,85%**)

71,98
2013-06-24

78,91
2012-06-28
80,35
2012-06-28
84,70
2012-11-16

72,72
2013-06-24

5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostkt< uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

IV. Procentowy udzial koszt6w funduszu w sredniej wartosci aktywow netto, w tym:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl!cych dystrybucj~
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 zarzl!dzania aktywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3l.l2.2012

95,68
2013-02-01

96,13
2013-02-01

101,32
2012-03-01
102,72
2012-03-01
91,77
2012-12-20

76,69
2013-12-30

91,06
2012-12-28

78,04
2013-12-30

91,37
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2,52%
2,49%

2,54%
2,50%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Depa1

~~bela Kalmowska

W sprawozdaniu finansowym wyslfipuje r6i:nica pomifidzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec biei:qcego okresu sprawozdawczego. R6i:nica wynika z uj?cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly uj?te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto nalei:y analizowac lqcznie z notami obja.Sniajqcymi i in.formacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZf?SC
sprawozdania finansowego.
lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L)
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc Subfunduszu regulujit nastypujitce 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. m 146 poz.1546 ze zm.)
Rozporzitdzenie Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249
poz.l859) zwane dalej Rozporzitdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz~dzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej.
lnformacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane s~ w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Jezeli
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniajitcych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj~cy:
1) przychody z lokat netto- stanowi~ce r6znicy pomiydzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (straty) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjyto metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniaj~ce i informacjy dodatkow~.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W

KSI~GACH

RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU

Ksiygi rachunkowe dla ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi siy oddzielnie dla ka:ldego subfunduszu.
1.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
2. Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj~cej prowizjy maklersk~.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj~ ceny nabycia r6wn~ zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj~ ceny nabycia wynikaj~c~ z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowanit o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniyzne.
5.
Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powodujitc~ zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w oraz jednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub straty ze zbycia lokat wylicza siy metod~ H!FO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez~cej wartosci ksiygowej (nie
stosuje siy do skladnik6w lokat byd~cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
7.
Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia dane go skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje siy nabycie skladnika.
9. Nalezn~ dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachuukowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniaj~cy wartosci tego prawa.
10. Nalezn~ dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu ustalenia tego
prawa.
11. Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie I zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowiitzan.
14. Jezeli transakcja kupna/sprzeda:ly skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym 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 siy wszystkie parametry wynikaj~ce z umowy kupna/sprzeda:ly, a
przede wszystkim daty nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniyznych).
15. Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w walucie, w kt6rej Sit wyra:lone, a takze w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu s~ wyra:lone w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okre5la siy w relacji do euro.
16. Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie
stanowi~ lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksiygach nastypuje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
17. Zobowii!Zania i naleznosci Subfunduszu wynikajitce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:ly waluty w zwii!Zku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzeda:Zy papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
18. Przychody z lokat obejmujit w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluznych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, nalicza siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie saldo r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowii!Zatl. w walutach obcych.
19. Koszty Subfunduszu obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci~gniytych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne sal do r6Znic kursowych powstale w zwii!Zku z wycen~ srodk6w pieniyznych, naleznosci oraz zobowii!Zatl. w walutach obcych.
20. Odsetki naliczone oraz nalezne od srodk6w pieniy:lnych na rachunkach baukowych oraz lokat tenninowych powiykszaj~ wartos6 aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
21. W ka:ldym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj~ uprzednio utworzon~
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne s~ ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczana jest ka:ldego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zmiany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
22. Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:ldego miesiitca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajitcych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
. Oplaty te
23. Towarzystwo pobiera oplaty dystrybucyjn~, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniow~ (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Fun~ds
stanowi~ zobowii!Zanie Funduszu wobec TFI- nie Sit ujmowane w przychodach i kosztach.
ING Subfundusz Ameryki Laci1\skiej (L)
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24. Koszty zwicyzane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu poktywane s~ w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci~~[) Fundusz w
calosci- partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunk:u Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dziet'l wyceny poprzedzaj[)CY dziet1 ujt;cia zobowi[)Zania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowt;
zbycialnabycia skladnik6w lokat dotycz[)C[) wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci~zaj~ te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Snbfunduszu w wartosci transakcji og61em.
25.

Dniem wprowadzenia do ksi[)g zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziet'l 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[)cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
26. Wszystkie zobowi[)Zania zwi[)Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane S[) w kwocie wymagaj[)cej zaplaty.
27. JU podlegaj[) odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S[) JU zapisane wg najwyzszej ceny
JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu. ustalenie zobowiazat'l i wvniku z operacji
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~dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi[)Zat'l Funduszu oraz zobowi[)Zat'l Funduszu zwi[)Zanych 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.
Wartos6 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.1 pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz[jdzenia.
Wartos6 godziw[) skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit; w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S[) nastt;pnj[)ce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) watTanty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) 1isty zastawne,
7) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj~ce siedzibt; za granic~,
11) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartosc godziwl! skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziet'l wyceny jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia usta1onego na aktywnym rynku, a w przypadku jego brakuinnej, stanowi[)cej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3. Jezeli wo1umen obrot6w na danym skladniku lokat by! znaczl!CO niski, albo na danym skladniku 1okat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostt;pny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2 jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostt;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
4. Wartosc godziwl! skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziet'l 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, stanowil!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 sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
1) przyjmuje sit; wartosc wyznaczonf! zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sit;
cent; z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dziet'l.
2) jezeli niedostt;pne Sl! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) a na rynku gl6wnym dostt;pne Sl! infonnacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sit; srednil! arytmetycznl! z najlepszych ofert kupna i sprzedazy, z tym, ze uwzglt;dnienie wyll!cznie oferty sprzedazy jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;du na brak ofert sprzedazy uwzglt;dnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na
rynku gl6wnym oferty nie Sl! dostt;pne, to do wyceny stosuje sit; srednil! arytmetycznl! z najlepszych ofert kupna i sprzedazy z itmego aktywnego rynku, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu dat1ym skladnikiem w poprzednim miesil!cu.
3) jezeli niedostt;pne Sl! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartos6 oszacowanl! przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Sl! dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanl! niezaleznl! jednostkt; swiadCZl!Cl! tego rodzaju uslugi, o i1e mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplyw6w pienit;znych
zwi[)Zanych 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 Sl! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszonl! na aktywnym rynku cent;
nier6zni11cego sit; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6. W przypadku skladnik6w lokat bt;dl!cych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym rynku, wartoscil! godziwl! jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec kazdego kolejnego miesil!ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesil!ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jest jednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicl! 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 notowat'l do kot'lca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pietwszego notowania.
7. Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; kurs z takl! liczbl! miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
8. RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajl!CY ll!cznie nastt;pnjl!ce kryteria:
I) instrumenty bt;dl!ce przedmiotem obrotu na rynku Sl! jednorodne,
1NG Subfundusz Ameryki Lacit1skiej (L)
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2) zazwyczaj w ka:i:dym momencie wyst<;pujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane sq do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesi<;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytaziusz badajq aktywnos6 zynku dla ka:l:dego skladnika lokat. Je:i:eli przez
badany miesiqc byl dost<;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dost<;pna byla regulamie infonnacja o ofertach kupna sprzeda:l:y, to uznaje si<;, :l:e rynek
dla danego skladnika lokat jest aktywny.

9.

Ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I . Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane sq nast<;pujqce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) wananty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instmmenty 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 m<\iqce siedzib<; za granicq,
12) depozyty,
13) waluty nieb<;dqce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni<;:l:nego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. I nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si<;, z zastrze:l:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w
I) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieni<;:i:nego b<;dqcych papierami wartosciowymi - wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, je:l:eli ich utworzenie oka:l:e si<; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza si<; odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokos6 odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza si<; w ci<;:i:ar pozostalych
koszt6w Subfunduszu.
2) dlu:i:ne papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S'J scisle powiqzane z wycenianym papierem dlu:i:nym to wartos6 calego instrumentu
finansowego b<;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instmmentu finansowego modelu wyceny uwzgl<;dniajqc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) w przypadku, gdy wbudowane instmmenty pochodne nie S'J scisle powiqzane z wycenianym papierem dlu:i:nym, w6wczas wartos6 wycenianego
instmmentu finansowego b<;dzie stanowic sum<; wartosci dlu:i:nego papiem wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzgl<;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instmment6w 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 okre5lona to taki instrument wycenia si<; 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<;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
skorygowanq cen<; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si<; moment przeplyw6w pieni<;znych okreslony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg61ne metody wvceny skladnik6w lokat
I. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu si<; drugiej strony do odkupu wycenia si<;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod') skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzgl<;dnieniem potencjainych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci,
je:i:eli ich utworzenie oka:l:e si<; konieczne.
2.
3.

4.
5.

Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu si<; Subfunduszu do odkupu, wycenia si<;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda:l:y, metod') korekty r6:i:nicy pomi<;dzy cenq odkupu a cenq sprzeda:l:y, 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 dzie!l przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cen<; nabycia tego skladnika i stanowi podstaw<; do
wylicze!l skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia si<; dlu:i:ne papiery wartosciowe,
od dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
Nale:i:nosci z tytulu udzielonej po:i:yczki papier6w wartosciowych wycenia si<; wedlug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowiqzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala si<; wed lug zasad przyj<;tych dla tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wvznaczania wartosci godziwej
I. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku nieb<;d<jcych papierami dluznymi stosuje si<; poni:i:sze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
I) w przypadku akcji- ich wartos6 ustala si<; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost<;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomi<;dzy niezaleznymi od siebie i nie powiqzanymi ze sobq stronami,
b) melody rynkowe, a w szczeg61nosci metod<; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metod<; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg61no5ci metod<; zdyskontowanych przeplyw6w pieni<;znych,
d) metody ksi<;gowe, a w szczeg6lnosci metod<; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku wanant6w subsktypcyjnych oraz praw pobom- ich wartos6 wyznacza si<; przy uzyciu modelu, uwzgl<;dniajqcego w szczeg61nosci wartosc
godziwq akcji, na kt6re opiewa wanant lub prawo pobom oraz wartosc wynikajqC'J z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych
wanantom lub prawom pobom;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza si<; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6:i:niqcego si<; istotnie skladnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstmkcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mo:i:na wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt I;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartosc wyznacza si<; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym zynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiqzku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartos6 nominalna powi<;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
twa, certyfikat
wsp6lnego inwestowania m<\i')ce siedzib<; za granicq- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartosc aktyw6w netto na jednostk<; uczestnic~
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl<;dnieniem zdarze!l majqcych wplyw na ich wartosc godziwq, jakie mialy miejsce po dniu oglosz~
wartosci
aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuluczestnictwa;
ING Subfundusz Ameryki Laciz\skiej (L)
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2.

3.
4.

7) w przypadku instmment6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instmment6w, a w szczeg6lnosci
w przypadku kontrakt6w tenninowych, tenninowych transakcji wymiany walut, st6p procentowych - wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w
pieni((znych;
8) w przypadku walut nie bt;d!)cych depozytami ich wartos6 wyznacza si(( po przeliczeniu wed!ug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
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!):
I) dostt;pnoS6 wystarczaj!)cych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz!)ce dzia!ania 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 mow a 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, usta1ane 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 zosta!y 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; 1ub usta1a w wa1ucie, 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 kt6tych mowa w ust. 1 wykazuje sit; 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.
3. Wartos6 aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursn, okresla sit; 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

193

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

93

NOTA3
ZOBOWIJ\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

13

8

106

201

31.12.2013

31.12.2012

98

58

14
8

9
180

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi!)Zaniu si(( 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 tytnlu dlugoterminowych pozyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub port;czen
Z tytuln rezerw
Pozostale, w tym:
- wynagrodzenie TFI

20

14

19

13

140

261

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

Bank I Wa1uta
lNG Bank Sl!)ski S.A. I PLN
lNG Bank Sl!)ski S.A. I EUR

Wartosc na 31.12.2013
wPLN
w walucie
431

431
32

8

Wartosc na 31.12.2012
w walucie
wPLN
371

~··-~--·-

463

371
-~-----

371

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENU)ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZ~CYCH
ZOBOW~AN SUBFUNDUSZU - w tys.

··--------

Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodk6w
pienit;znych:

Srednia wartosc
w walucie
716
4

Waluta
PLN
EUR

Srednia wartos6
wPLN
716
18

734
Ill. EKWlWALENTY SRODKOW PIENI~ZNYCH
Nie dotyczy.
ING Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L)
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NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci<j.Zonych 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 wit;ksze dla instrument6w o sta!ym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiada! sk!adnik6w lokat obci<j.Zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci<j.Zonych ryzykiem przep!yw6w srodk6w pienit;znych wynikaj~cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku d!u:i:nych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pienit;znych wynikaj~ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o tynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiada! skladnik6w lokat obci<j.Zonych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej mo:i:e bye zwi~ane bezposrednio z instrumentami d!uznymi wchodz~cymi w jego sk!ad, jak i posrednio z
instrumentami d!uznymi wchodz~cymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj~cych siedzibt; za granic~.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiada! tytu!y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.

2. POZIOM OBCIJ\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego s~ ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Inwestycje w tytu!y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granic~ lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci<j.Zone s~ umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzqcym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwi~ane sq z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiada! tytu!y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajqce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane s~ na lokatach ovemight. Lokaty te zak!adane sq na okres I dnia roboczego
lub na okres obejmujqcy dzien otwarcia lokaty oraz nastt;pujqce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowi!y 4,70% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOW!f\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu waiutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystt;puje sredni poziom ryzyka walutowego wynikaj~cy z tego, :i:e subfundusz lNG (L) Invest Latin America stosuje mechanizm
czt;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do dolara amerykat'iskiego. Na rachunku bankowym Subfunduszu
znajdowa!o sit; 8 tys. euro co stanowi!o 0,35% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowa! w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie

zaci~ga!

kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polsk~
Na rachunkach bankowych zn~dowa!y sit; srodki pienit;zne w walutach obych:
31.12.2013
31.12.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
-EUR
-PLN
8 EUR
32 PLN
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyra:i:one

s~ wyl~cznie

w zlotych polskich.

2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst~pi!y.
3. SREDNI KURS W ALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
kurs EUR (euro)- 4,1472

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

Grupy lokat

01.01.1013
31.12.1013

01.01.1011
31.11.1011

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
_
_
266
996
wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granic~---------____ _ _ _ __

Razem

9 96

-266

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

Grupy lokat

01.01.1013
31.11.1013

01.01.1011
3J.J2.1011

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
_
0
762
2 16
wsp6lnego inwestowania majqce siedzibt; za granic~---------------

Razem

-762

2160

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOWNIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.
lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L)
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NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, poklywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjeytkiem koszt6w z tytulu uslug
mak.lerskich, oplat transakcyjnych zwieyzanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i ilmych obci<)Zen
nalozonych przez wlasciwe organy panstwowe w zwieyzku z dzialalnosciey Subfunduszu, kt6re pokrywane sey bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie
podlega,jey 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 zarzeydzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesieyca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadajeycych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

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

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
1,10
2,50
2,50
2,50
1,20

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50

1,10

NOTA 12
DANE POROWNA WCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA

Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w z!)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii E
- j ednostki uczestnictwa kategorii T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

9 025

6 313

II 556

9 769

76,64

91,21

85,53
86,52

116,86

78,00

91,53

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz~tcych zdarzeniach
sprawozdawczy.

dotycz~tcych

lat ubieglych,

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za

bie:i~tCY

okres

Nie zaszly.

2)

Informacje o znacz~tcych zdarzeniach jakie

nast~tpily

po dniu bilansowym, a

nieuwzgl~dnionych

w sprawozdaniu finansowym.

W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13114/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach lNG SFIO - lNG Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie r6:inic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz~tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty

bl~d6w

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)

Pozostale informacje, o kt6rych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzljdzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:
Oplata za zarzqdzanie
(% w skali roku)

Fundusz

lNG (L) Invest Latin America
_, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,60
__________

~

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowiljZk6w przez lNG hwestment Management Luxembourg S.A. na rzecz lNG (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca lNG Investment Management Luxembourg S.A. rocznlj oplat~t za zarzljdzanie obliczanlj
od sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu lNG (L) Invest Latin America w wysokosci 0,60% w przypadku tytul6w uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umow~t, na podstawie kt6rej wi~tksza cz~ts6 wynagrodzenia za zarzljdzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

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

wplyn~tc

na

ocen~

sytuacji

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz mo:i:e zawiesi6 zbywanie jednostek uczestnictwa Subfundnszu je:i:eli wartos6 aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 200.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitlj ekspozycj~t 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 metodlj calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaanga:i:owania.
Stosownie do wyliczeil dokonanych na podstawie ww. rozporzljdzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
d:i:wigni finansowej i prawdopodobieilstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, Slj nast~pujljce:

Nazwa Subfunduszu

Metoda

Nieprzekraczalna wartos6
calkowitej ekspozycji

ING (L) Ameryki
Laciilskiej

Metoda
zaanga:i:owania

I 00% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

Oczekiwana wartos6 wskainika d:i:wigni
finansowej oraz prawopodobieilstwo
j ego przekroczenia

Portfel referencyjny

-

-

---------------- · - - - - - - - - - - - - -

..

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

zabela Kalinowska

lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L)
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lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L)
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 ING Subfunduszu Ameryki Lacinskiej (L), na kt6re sklada sict:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 8.596 tys. zlotych;
3) bilans sporzqdzony na dzien 31 grudnia 2013 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sum(( 9.025 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujqcy straty z operacji
w kwocie 1.217 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 20 13 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujqce zwiykszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 2. 712 tys. zlotych;
6) noty objasniajqce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zar:cqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Gerard us Dashorst
Czlonek Zarzqdu

~~~ ·~
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

1~
Dyrektor Departamentu

Ksil~gow osci

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

FundusZ)'

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 Ameryki
Lacinskiej (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyCZ(!Ce stan6w
aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych

na rachunkach pieniyi: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.
LAS 1'1:-, PCA OYIU:. K IOI<.A
Departa men.tei~;racji Rynk61< Finansowych

u

r l<..t I 'l 0 R
Depanamcntu Op~ra ,· Rynkcw Fin~nsowyc/·
I

Klien1ow rategicznych

1

KI1S ow Strategicznych

~IAWP~Trl!pszo

Krzyszt

lNG BANK SU\5KI 5p6/ka Akcyjna

NIP 634-013·54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KR5 5459

i Klient6w Strategicznych

Kapital wplacony -130 100 000,00 zl

5qd 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 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 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 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 ro z wini~tymi
(srednio +25%} i rynkami rozwijajqcymi si~ (srednio -5%}. Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6lek, zbli zone 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 du ze 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 ad 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 ad tej klasy aktyw6w, szczeg61nie ad obligacji dlugoterminowych . W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do kor'Ka 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 prze z prezydenta w grudniu 2013 roku.
W minionym roku Towarzystwo kontynuowalo proces dalszej optymalizacji oferty produktowej poprzez zmian~ polityki
inwestycyjnej ora z 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 pazdzierniku 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
pazdzierniku 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 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~, ze w sw ietle 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~ www.ingtfi.pl

lNG Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych 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

www.ingtfi.pl

Sctd Rejonowy dla m.st. Warszawy

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%
2,14%
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\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

Pre' es Zarzqdu
TF S.A.

vViceprezes Zarz<jdu

~~
Malgorzata Barska

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

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

Dariusz Korona

~
Gerard us Dashorst

Robert Bohynik

ING SUBFUNDUSZ GLOBALNY DLUGU
KORPORACYJNEGO (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINI.I\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Globalnego
Dlugu Korporacyjnego (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (,Fundusz") z siedzibq w Warszawie, ul. Topiel 12,
obejmujqcego: wprowadzenie do jedilostkowego 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 sporz:tdzenie 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 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 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 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

Youny Audit sp. z o.o.)
Sqdowego, 1'\RS: 0000481039,

526-020-79-76

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 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(!cymi zastosowania zasadami (polityk(!)
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
reguluj'!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 wydalismy opiniy 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
sp&ka z ograniczon'l odpowiedzialno~d<l
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1. 00-124 Warszawa

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

lNG Subfundusz Globalny Diugu Korporacyjnego (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZU GLOBALNEGO DLUGU KORPORACYJNEGO (L)

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:
Typ funduszu:

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

Fundusz moze uzywa6 nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
ING SFIO posiada osobowos6 prawn~. ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) utworzony w ramach Funduszu
nie posiada osobowosci prawnej.
26 paidziernika 2009 r. decyzj~ Komisji Nadzoru Finansowego DFLI40331381121081091VJIU/9-7-11MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 501

ING Subfundusz Globa1ny Dlugu Korporacyjnego (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwalskr6t
nazwy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ING Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L) I JNG (L) Globalny Sp6lek Dywidendowych
ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L) I ING (L) Sp6lek Dywidendowych USA
ING Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L) I ING (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
ING Subfundusz Japonia (L) I ING (L) Japonia
ING Subfundusz Nowej Azji (L) I ING (L) Nowej Azji
ING Subfundusz Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<jcych (L) I ING (L) Sp6lek Dywidendowych Rynk6w Wschodz~cych
ING Subfundusz Ameryki Lacit'lskiej (L) I ING (L) Ameryki Lacit'lskiej
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I lNG (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
ING Subfundusz Depozytowy (L) I ING (L) Depozytowy
ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (Waluta Lokalna) (L) I ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (Waluta Lokalna)
ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych (L) I ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz<jcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj'l indywidualn<j polityky inwestycyjn~ dziyki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6zne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi~gniycia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycY.jny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
ING (L) Renta Fund Global High Yield wyodrybnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Fundusz moze
inwestowac aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg6lnosci w kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pat1stwa lub Narodowy Bank Polski (NBP).
Srodki Subfunduszu inwestowane S'! w papiery wartosciowe zgodnie z nastypuj~cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i h1strumenty Rynku Pieniyznego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkotenninowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Pat'lstwa lub NBP- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu ING (L) Renta Fund Global High Yield wyodrybnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICA V)- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa itmych funduszy inwestycyjnych otwartych maj~cych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.
ING (L) Renta Fund Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktyw6w) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym
miejscu na swiecie przez sp61ki, na kt6rych ci~y ryzyko zdolnosci do pelnej realizacji zobowi¥at'l (co wyja8nia przyczyny wyzszej dochodowosci: w celu
skompensowania takiego ryzyka, sp6lka z nizszym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowosci; dla rynk6w instrument6w wysokodochodowych ratingi
ksztaltuj<j siy na poziomie od BB+ do CCC).
Subfundusz nie okreslil wzorca sluz<jcego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj~cego zachowanie siy zmiem1ych
rynkowych. Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nastypuj<jcy: 67,5% Barclays Capital US High Yield 2% issuer capped+ 27,5%
Barclays Capital Pan-European High Yield 2% issuer capped+ 5% WIBID OIN.
Organ Funduszu
Finna:
Siedziba:
Adres:
S~d rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

ING Towarzystwo Funduszy lnwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiell2, 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~ akcY.in~ prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy doING hwestment Management (Polska) S.A. (ING 1M (Polska) S.A.).
ING 1M (Polska) S.A. jest sp6lk~ akcyjn<j 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. umowy o Zarz<jdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz~dy Sp6lek oglosily zamiar pol<jczenia w drodze przejycia przez sp6lky ING TFI S.A. sp6lki ING 1M (Polska) S.A. w tJybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt I Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maj~tku sp6lki lNG 1M (Polska) S.A. na sp6lky lNG TFI S.A. Pol~czenie
nast~pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp6lki przejmuj<jcej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp61ka przejmuj<jca wyda akcjonariuszowi
sp6lki przejmowanej w zamian za akcje sp6lki przejmowanej. Plan pol~czenia sporz<jdzony 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<jdy obu Sp6lek dzialaj<jc na podstawie Art. 505. § I ust. 3 1 K.s.h udostypnily opiniy bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol<jczenia, o kt6rej mowa w art. 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.
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)

Zalozenie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporzlldzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING SFIO w dajllcej siy przewidzie6 przyszlosci, tzn. w cillgu
co najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nie istniejll okolicznosci wskazujllce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczonll odpowiedzialnoscill sp61ka kornandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je r6znicujl}cych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii A Sll 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¥ku z nabywaniem, konwersjll oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnll w wysokosci nie wyzszej niz 5% 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- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii P (pierwsze zbyciejednostki w dniu 15.01.2013 r.):
- zbywane wylllcznie 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, oraz 50 zl w przypadku ka:ldego nastypnego
nabycia
- w zwi¥ku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjll oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnll w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc\)
- oplat\) za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelm.vym.
- oplaty umorzeniow11 w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wylllcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujll zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sll zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku ka:ldego nastypnego nabycia.
- w zwi¥kn z nabywaniem, odkupieniem, konwersj1j oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnll w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran11
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.
- oplat\) umorzeniowll w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programn inwestycyjnego (pobierana
z kwoty odkupienia przed opodatkowaniem)
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E:
- zbywane wylllcznie 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 kategmii E
okresla umowa Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) lub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj1j oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnll w wysokosci nie wyzszej niz 5% 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 - max. 1% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F (pierwsze zbyciejednostki w dniu 16.09.2013 r.):
- zbywane wylllcznie w ramach PPI lub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dysl!ybutor6w, pod warunkiem oferowania
okreslonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersjll oraz zamian11 jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnll w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty 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- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie by!y zbywane):
- zbywane wylllcznie 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 lllczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzlldzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersjll, odkupieniem oraz zamianlljednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnll w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat\) za konwersj\) I zamian\) w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lnb subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowll w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbycie jednostki w dniu 22.10.2013 r.):
- zbywane wyl1jcznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem
~
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
1NG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
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- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,0 I zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogl} przewidywa6 wyzszq minimahll} wysokos6 wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku ka2:dego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna ll}czna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzl}dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
- w zwil}Zku z nabywaniem, konwersj<j, odkupieniem oraz zamianl}jednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjnl} 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 funduszulub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniowl} w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta mo:i:e bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze by6 pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI -max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategmii T (pierwsze zbycie jednostki w dniu 01.02.2012 r.):
- zbywane wyl<jcznie w ramach PPI lub PPE bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dysttybutor6w, pod warunkiem oferowania 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 0,01 zl.
- w zwil}Zku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<Jjednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<J w wysokosci nie wyzszej ni:i: 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,9% 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)

Skladniki lokat

31.12.2013

31.12.2012

wartosc wg
wartosc na % udzial w
ceny nabycia dzien bilansowy
aktywach

wartosc wg
wa•·tosc na % udzial w
ceny nabycia dzien bilansowy
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 maj'lce siedzib~t za granic'l

794 511

900 352

97,34

301 950

345 205

94,04

794 511

900 352

97,34

301950

345 205

94,04

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

Delf;/1'/~/1~

~owska

Zestawienie lokat nale:iy analizowaf: lqcznie z no/ami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;sf: sprawozdaniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajl:}ce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIBE; ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa

Rodzaj tynku

Nazwatynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

I.

nienotowane

nie dotyczy

lNG (L) Renta Fund Global HY (PLN) Hedged »IC (SICAV)

Luksemburg

28 342,126

IGHYICP LX- LU0546922856

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzib? za granicq

Wartosc wg
ceny nabycia

Wartosc na
31.12.2013

Udzial w
aktywach%

794 511

900 352

97,34

794 511

900 352

97,34

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

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

~h~~Wi'JJfiD!li[___

~abela 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)

2
R

I.

31.12.2013

31.12.2012

924 986

367 101

23 306

19 773

1 328

2 123

3 . Transakcje przy zobowiljZaniu siy drugiej strony do odkupu

0

0

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

0

0

0

0

900 352

345 205

Aktywa
I. Srodki pieniyzne i ich ekwiwalenty
2. Naleznosci

dlu:i:ne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozos tale aktywa

0

0

8 658

8 699

dlutne papie1y wartosciowe

II.

ZobowiljZania

III.

Aktywa netto (I-II)

916 328

358 402

IV.

Kapital funduszu

827 939

319 321

1. Kapital wplacony

2 058 572

813 353

-I 230 633

-494 032

-17 452

-4174

-14 016

-4 915

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

Dochody zatrzymane

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

-3 436

741

VI.

Wzrost (spadek) wartosci lokat w odniesieniu do ceny nabycia

105 841

43 255

VII.

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

916 328

358 402

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)

5 913 026,981873

2 505 663,644570

Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategotia F
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Liczba j ednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

5 739 427,310893
167,652517
151,872615
I 521,596633
167 241,376607
4 517,172608

2 SO I 362,972595
2 661,651499

154,97
158,55
155,51
155,10
154,97
157,66

143,03
145,19

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

I 639,020476

144,22

Warszawa, 7 kwietnia2014 r.

Dyrektor Depa[

I abe1a Kahnowska

Bilans nalety analizowac /qcznie 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 1okat
1.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi~ane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II.

Koszty funduszu
1.

Wy:nagrodzenie d1a towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzitcych dystrybucj~

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

01.01.1013
3J.l1.1013

01.01.1011
31.11.1011

4 755

1368

806

443

3 949

925

13 856

3 277

13 854

3 251

10. Koszty odsetkowe
zwi~ane

z posiadaniem nieruchomosci

11.

Koszty

12.

Ujemne sal do r6znic kursowych

13.

Pozos tale

III.
IV.

25

0
13 856
-9 101
58 409

1
0
3 277
-1 909
33 552

-4 177

289

62 586

33 263

49 308

31643

jednostki uczestnictwa kategorii A

8,38

12,63

jednostki uczestnictwa kategorii E

9,24

13,23

jednostki uczestnictwa kategorii F

4,34*)

jednostki uczestnictwa kategorii K

1,78*)

jednostki uczestnictwa kategorii P

6,95*)

jednostki uczestnictwa kategorii T

9,36

1

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

v.

Przychody z 1okat netto (I-IV)

VI.

Zrea1izowany i niezrealizowany zysk (strata)
1.

Zrea1izowany zysk (strata) ze zbycia 1okat, w tym:

z tytulu r6tnic kursowych
2.

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 1okat, w tym:

z tytulu r6tnic kursowych

VII.

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

10,17*)

*)do wyliczenia podanej wartosci zastala uwzgl?dniona cenajednostki uczestnictwa, wedlug kt6re; nastqpilo pierwsze zbycie dane) kategorii

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep,rtamentu Ksi~gow sci Funduszy

(Izabe1a Ka1inowska

Rachunek wyniku z operacji nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i in.formacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sc
sprawozdania finansowego.
ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczby jednostek 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,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji

01.01.2013
3J.J2.2013

01.01.2012
3J.J2.2012

358 402
49 308
-9 101
-4 177

106 860
31643
-I 909
289

62 586
49 308

33 263
31 643

508 618
1245219
736 601

219 899
397 932
178 033

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 kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wp!aconego (powit;kszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapita!u wyp!aconego (zmniejszenie kapita!u z tytulu odkupionych j.u.)
6. Lqczna 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

557 926

251 542

916 328
769 463

358 402
180 560

01.01.2013
3J.J2.2013

01.01.2012
3J.J2.2012

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytych j ednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- jednostki kategorii T

3 407 363,337303
8 357 212,155782

1 600 469,540836
2 938 886,856821

8174 833,855246

2 934 290,745622

448,749029

2 886,534443

2 878,I52132

I 639,020476

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajqco od poczqtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- jednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
c) sal do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii P
- jednostki kategorii T

5 913 026,981873
14 925 011,617433

2 505 663,644570
6 567 799,461651

14 737 465,269674

6 562 631,414428

3 907,219496

3 458,470467

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
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151,872615
1 758,080859
175 564,104585
4 455,493448

1 709,576756

4 949 848,8184 79

1338 417,315985

4 936 769,516948

1 337 549,940737
796,818968

2 942,748011
0,000000
236,484226
8 322,727978
I 577,34I3I6

70,556280

3 407 363,337303

I 600 469,540836

3 238 064,338298

I 596 740,804885

-2 493,998982

2 089,715475

I5I,8726I5
I 52I,596633
I67 24I,376607

I5I,8726I5
I 758,080859
I75 564,I04585
6165,070204

I 709,576756

9 011 984,635560

4 062 135,817081

8 998 037,95878I

4 06I 268,441833
796,8I8968

3 739,566979
0,000000
236,484226
8 322,727978
I 647,897596

70,556280

5 913 026,981873

2 505 663,644570

5 739 427,3I0893

2 50 I 362,972595

I67,652517

2 66I,651499

I5I,8726I5
I 52I,596633
I67 24I,376607
I 639,020476

4 517,172608

k

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostk~ uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F (wartos6, wg kt6rej nast~pilo pierwsze zbycie w dniu 16.09.2013 r.)
- jednostki kategorii K (wartos6, wg kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- jednostki kategorii P (wartos6, wg kt6rej nast~pilo pierwsze zbycie w dniu 15.01.2013 r.)
- jednostki kategorii T
2. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii P
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- jednostki kategorii F (zmiana liczona od 16.09.2013 r. wyra1:ona w stosunku rocznym)
- jednostki kategorii K (zmiana liczona od 22.10.2013 r. wyra1:ona w stosunku rocznym)
- jednostki kategorii P (zmiana liczona od 15.01.2013 r. wyra1:ona w stosunku rocznym)
- j ednostki kategorii T
4. Minimalna wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii F
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii P
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
5. Maksymalna wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii F
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii P
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu
6. Wartos6 aktyw6w netto najednostky uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii F
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii P
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
3J.J2.2012

143,03
145,19
149,06
152,40
144,94
144,22

118,05
118,88

123,24*)

154,97
158,55
155,51
155,10
154,97
157,66

143,03
145,19

8,35%
9,20%
14,90%
9,24%
7,22%
9,32%

21,16%
22,13%

144,22

15,54% **)

143,62
2013-01-02
145,79
2013-01-02
149,14
2013-09-17
152,51
2013-10-23
144,01
2013-06-25
144,82
2013-01-02

118,16
2012-01-02
119,00
2012-01-02

154,97
2013-12-31
158,55
2013-12-31
155,51
2013-12-31
155,10
2013-12-31
154,97
2013-12-31
157,66
2013-12-31

143,03
2012-12-31
145,19
2012-12-31

154,86
2013-12-30
158,44
2013-12-30
155,39
2013-12-30
154,99
2013-12-30
154,86
2013-12-30
157,55
2013-12-30

142,95
2012-12-28
145,10
2012-12-28

123,55
2012-02-02

144,22
2012-12-31

144,13
2012-12-28

•J warro.kij.u., wedlug kt6rej nastqpi/o pierwsze zbycie kategorii Tw dn. 01.02.2012 r.
..) dane w stosunku rocznym

W sprawozdaniu finansowym wysNpuje r6:inica pomi~dzy wartosciq aktyw6w netto wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq
aktyw6w netto na koniec bie:iqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z uj~cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji
dotyczqcych tego okresu, Jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly uj~te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.
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01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

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

1,80%

1,81%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa

1,80%

1,80%

2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjt;
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi~anych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz~dzania aktywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Zestawienie zmian w aktywach netto nalety analizowaf: lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq cz~sf:
sprawozdania finansowego.
ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
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5. NOTY OBJASNIAJJ\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnos6 Subfunduszu reguluj~ nastypuj~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

zwane dalej

Ministra Finans6w z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz.1859)

Rozporz~dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz~dzone w jyzyku polskim i w walucie polskiej.
Infonnacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S1! w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostky uczestnictwa. Je:i:eli charakter
i istotnos6 danej pozycji wymaga innej dokladnosci- fakt ten odnotowany jest w notach objasniaj11cych albo informacji dodatkowej.
Na dziet1 bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj11cy:
I) przychody z lokat netto - stanowi11ce r6znicl/ pomi,:dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strati/) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strat,:) z wyceny lokat.
Na dziet1 bilansowy przyjyto melody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wynik:u z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty objasniaj~ce i informacjy dodatkow~.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksi,:gi rachunkowe dla ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si,: oddzielnie dla ka:i:dego subfunduszu.
I.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje siy w ksiygach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj~cej prowizj,: maklersk~.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj11 cen,: nabycia r6wn~ zeru.
4.
Skladniki lokat otrzymane w zamian za inne skladniki maj~ ceny nabycia wynikaj11c11 z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zamian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan~ o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieniy:i:ne.
5.
Zmiany wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj11c11 zmiany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje si,: zmiany liczby posiadanych instrument6w oraz jednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub strat,: ze zbycia lokat wylicza siy metod11 HIFO (najdrozsze sprzedaje siy jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w wysokosci
skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwy:i:szej bie:i:11cej wartosci ksiygowej (nie stosuje si,: do
skladnik6w lokat b,:d~cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
7.
Zysk lub straty ze zbycia walut wylicza si,: zgodnie z pkt. 6.
8.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane S1! transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si,: nabycie skladnika.
9.
Nale:i:n~ dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynk:u ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniaj~cy wartosci tego prawa.
10. Nale:i:n~ dywidendy od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje si,: w ksiygach rachunkowych w dniu, nastypnym po dniu ustalenia tego
prawa.
11. Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
12. Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
13. Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglydnia siy w najbli:i:szej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi~at1.
14. Je:i:eli transakcja kupnalsprzeda:i:y skladnika lokat w wynik:u brak:u potwierdzenia zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj~cym z pierwotnego dok:umentu, to w przypadk:u skladnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikaj11ce z umowy kupnalsprzeda:i:y, a
przede wszystkim daly nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniy:i:nych).
15. Operacje dotycz11ce Subfunduszu ujmuje si,: w walucie, w kt6rej s~ wyra:i:one, a takZe w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego k:ursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dziet1 ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Je:i:eli operacje dot. Subfunduszu s~ wyra:i:one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartos6 okresla siy w relacji do euro.
16.

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji k:upna papier6w wartosciowych denominowanych w walucie obcej nie stanowi~
lokat Subfunduszu a ich ujycie w ksi,:gach nastypnje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.

17.

Zobowi~ania

18.

Przychody z lokat obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlu:i:nych papier6w wartosciowych, wycenianych w wartosci godziwej, na1icza siy zgodnie z
zasadami ustalonymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza si,: przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).

19.

20.
21.

22.
23.

i nale:i:nosci Subfunduszu wynikaj11ce z zawartych transakcji k:upna lub sprzeda:i:y waluty w zwi~ku 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.

c) Dodatnie saldo r6:i:nic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieniy:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi~at1 w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmuj11 w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci11gniytych przez Fundusz roz1icza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6:i:nic kursowych powstale w zwi~ku z wycen~ srodk6w pieniy:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi~at1 w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nale:i:ne od srodk6w pieni,::i:nych na rachunkach bankowych oraz lokat tenninowych powiykszaj11 wartos6 aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
W ka:i:dym dniu wyceny tworzy si,: rezerw,: na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zmniejszaj11 uprzednio utworzon11
rezerwy. Limitowane koszty operacyjne s~ ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej 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 odk:upionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
Towarzystwo z tytulu administracji i zarz11dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesi11ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pobiera oplat,: dystrybucyjn~, oplaty za konwersjy oraz oplaty umorzeniow~ (wysokos6 oplaty zgodnie ze statutem Funduszu). Oplaty te
stanowi11 zobowi~anie Funduszu wobec TFI- nie s11 ujmowane w przychodach i kosztach.
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24.

Koszty zwi<)Zane bezposrednio z funkcjono waniem Subfunduszu pokrywane Sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty .obciqtajq Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza siy na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do WAN
Funduszu na dziet\ wyceny poprzedzajqcy dziet\ ujycia zobowi<j.Zania w ksiygach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera umowy
zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotycz~c~ wiycej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci~zaj~ te Subfundusze proporcjonalnie do
udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.

25.

Dniem wprowadzenia do ksi~g zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dziet\ ujycia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okrdlenia wartosci aktyw6w netto na jednostk¥ uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglydnia siy zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj~cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi<j.Zania zwi<)Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrai:ane s~ w kwocie wymagaj~cej zaplaty.
JU podlegaj~ odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug melody HIFO, co oznacza, ze jako pietwsze odkupywane s~ JU zapisane wg
najwyzszej ceny JU w danym rejestrze uczestnika.

26.
27 .

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu. ustalenie zobowiazat\ i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dziet\, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dziet\ sporz~dzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi<j.Zat\ Funduszu oraz zobowi<j.Zat\ Funduszu zwi<j.Zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostky uczestnictwa, a takze ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktyw6w Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktyw6w innych Subfunduszy. Wartosc aktyw6w netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia siy, a zobowi<j.Zania ustala siy wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt I oraz § 26-28
Rozporz~dzenia.

Wartosc

godziw~

skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza siy w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.

II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
I. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane s~ nastypuj~ce skladniki lokat notowanych na aktywnym rynku:
I) akcje,
2) wan·anty 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 wsp6lnego inwestowania mllj~ce siedzib¥ za granic~,
II) instrumenty rynku pieniyznego.
2. Wartosc godziw~ skladnik6w lokat wymienionych w pkt.l notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziet\ 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~cej 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.2 jest korygowany zgodnie z metod ami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, t.e dostypny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dziet\ wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynku , wyznacza siy wed lug ostatniego dostypnego kursu zamkniycia ustalonego na aktywnym tynku, 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 ponit.sze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje siy wartosc wyznaczon~ zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym tynku, 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( ceny z
rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dziet\.
wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostypne s~ infonnacje o zlot.onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje siy
z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y, z tym, ze uwzglydnienie wylqcznie oferty sprzedai:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy nie
jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzedai:y uwzglydnienie samych ofett kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na tynku
gl6wnym oferty nie s~ dostypne, to do wyceny stosuje siy sredniq 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 niedostypne s~ wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje siy wartos6 oszacowan~ 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~
niezalezn~ jednostk¥ swiadcz~c~ tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez t'( jednostk¥ przeplyw6w pieniyt.nych zwi<)Zanych z tym
skladnikiem, przy czym jednostky tak~ uznaje siy za niezalein~, jet.eli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem zalet.nym od
Towarzystwa.
4) jezeli niedostypne s~ wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje siy wycen'( w oparciu o publicznie ogloszon~ na aktywnym rynku ceny
nier6zni~cego siy istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
2) jezeli niedostypne

s~

sredni~ arytmetyczn~

6.

7.

W przypadku skladnik6w lokat byd~cych przedmiotem obrotu na wiycej niz jednym aktywnym rynku, wartosci~ godziw~ jest kurs ustalony na tynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponit.szymi zasadami:
I) wyboru rynku gl6wnego dokonuje siy na koniec kai:dego 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 jednoczdnie na aktywnym rynku na tetytorium Rzeczpospolitej 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 poszczeg61nych rynk6w od dnia rozpoczycia notowat\ do kot\ca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna siy obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
tynkach w dniu pierwszego notowania.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje siy kurs z tak~ liczb ~ miej sc po przecinku jak publikowany przez rynek aktywny.
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8.

9.

RYNEK AKTYWNY to rynek spelni[\jqcy lqcznie nast~pujqce kryteria:
1) instrumenty bt;dqce przedmiotem obrotu na rynku sqjednorodne,
2) zazwyczaj w kat.dym momencie wystt;puj<) zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane S<) do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesit;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytmiusz badaj<) aktywnos6 rynku dla kat.dego skladnika lokat. Jezeli przez badany
miesi<)C by! dostt;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostt;pna byla regulamie infonnacja o ofettach kupna sprzedat.y, to uznaje sit;, ze tynek dla danego
skladnika lokatjest aktywny.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S<) nastt;puj<)ce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dluzne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp61nego inwestowania maj<)ce siedzibt; za granic<),
12) depozyty,
13) waluty niebt;d<)ce depozytami,
14) instrumenty rynku pienit;znego.
2. Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w nastypuj<)cy
1) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienit;znego bt;d<)cych papierami wartosciowymi - wedlug
skmygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okat.e siy 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
S ubfunduszu.
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 bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglt;dniaj!jc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6h1ych 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 bt;dzie 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 wla5ciwe
dla poszczeg6mych 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- wed lug wartosci godziwej spelniajqcej 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 ksiygach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sit; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan!j cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pieniyznych okrdlony w warunkach
transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu siy drugiej strony do odkupu wycenia siy, poczqwszy 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 okat.e sit; konieczne.
2. Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit; Subfunduszu do odkupu, wycenia sit;, pocz!jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedat.y, metod!j korekty r6znicy pomit;dzy cen!j odkupu a cen!j sprzedat.y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3. W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartos6 godziwa
wynikaj!jca z ksi<)g rachunkowych stanowi, na dzieft przeszacowania, nowo ustalon<) skorygowan!J cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstawt; do
wyliczeft skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit; dluzne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjytych dla tych papier6w wartosciowych.
5. Zobowiqzania z tytulu otrzymanej pozyczki papier6w wartosciowych ustala sit; wed lug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1. W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku niebt;d!jcych papierami dluznymi stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartos6 ustala siy wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc<) powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostypne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat us tal one pomit;dzy niezaleznymi od siebie i nie powiqzanymi ze sob!j stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg61nosci metodt; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metod~; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metody zdyskontowanych przeplyw6w pienit;znych,
d) metody ksit;gowe, a w szczeg61nosci metodt; skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw pobom- ich wartos6 wyznacza siy przy uzyciu modelu, uwzglydniaj!jcego w szczeg61nosci wartos6
godziw'! akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo pobotu oraz wartos6 wynikaj!jC!j z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przysluguj!jcych warrantom
lub prawom pobom;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartos6 wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zni!jcego siy istotnie skladnika, w
szczeg61nosci o podobnej konstmkcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskaza6 takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartos6 wyznacza sit; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiqzku, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartos6 stanowi wartos6 nominalna powit;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ;
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2.

3.
4.

6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp61nego inwestowania maj<jce siedzibc; za graniq- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonlj wartosc aktyw6w netto na jednostkc; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglc;dnieniem zdarzen majljcych wplyw na ich wartosc godziwlj, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto najednostkc; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
7) w przypadku instrument6w pochodnych - wycena w oparciu o modele wyceny powszeclmie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg61nosci w
przypadku kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pienic;znych;
8) w przypadku walut nie bc;dljcych depozytami - ich wartosc wyznacza sic; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostc;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzien Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Do czynnik6w uwzglc;dnianych przy wyborzejednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. I pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust. I
pkt I), nale:tlj:
I) dostc;pnosc wystarczajljcych, wiarygodnych informacj i i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotyczljce dzialania sp61ki,
3) okres, jaki uplynljl od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn<jl od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany skladnik lokat, zawa1tych przez pod1nioty trzecie bc;dl)ce niezaleznymi od
siebie i nie powiljZanymi ze soblj 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) pochodzlj z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2, ustalane Slj w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bc;dl) stosowane w spos6b ciljgly.
W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bc;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 p6lrocznym sprawozdaniu finansowym .

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowiljZania denominowane w walutach obcych wycenia sic; lub ustala w walucie, w kt6rej Slj notowane na aktywnym Iyilku, a w przypadku,
gdy nie Slj notowane na aktywnym rynku- w walucie, w kt6rej Slj denominowane.
2. Aktywa oraz zobowiljzania, o kt61ych mowa w ust. I wykazuje sic; w walucie, w kt6rej wyceniane Slj aktywa i ustalane zobowiljzania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostc;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 sic; w relacji do euro.

4) OPIS WPROW ADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Zmian11ie 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 - premia inwestycyjna

NOTA3
ZOBOWI;\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcj i przy zobowiljZaniu sic; do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat najednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jcdnostek 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 porc;czen
Z tytulu rezerw
Pozos tale, w tym:

31.12.2013

31.12.2012

258

I 741

I 070

382

1328

2123

31.12.2013

31.12.2012

3 363

2 630

2 454
I 035

4 220
1096

I 806

753
507
8 699

I 410

- wynagrodzenie TFI

8 658

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIW ALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENH)ZNYCH 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

Wartos6 na 3l.l2.2013
w walucie
wPLN
22 207
22 207
265
1 099

Wartosc na3l.l2.2012
w walucie
wPLN
19 773
19 773
0
0

23 306

3 ll3

II. SREDNI W OKRESJE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENIE;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ\.CYCH
ZOBOWIJ\.ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.

sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
pienic;znych:

Srednia wartosc
w walucie
30 352
139

Waluta
PLN
EUR
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Srednia wartosc
wPLN
30 352
582
30 934

III. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\.ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obcilji:onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj(\cym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wiyksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obcilji:onych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obcilji:onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieniyznych wynikaj(\cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wystypuje ryzyko przeplyw6w pieniyznych wynikajljce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obcilji:onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze by6 zwiljZane bezposrednio z instrumentami dluznymi wchodzljcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzljcymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj(\cych siedziby za graniclj.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Slj ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania maj(\ce siedziby za graniclj lub w jednostki uczestnictwa itmych
funduszy obcilji:one Slj umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodz(\cym od ryzyka lokat takiego funduszu. h1westycje w lokaty bankowe zwiljZane Slj z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajljce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie Iokowane Slj na lokatach overnight. Lokaty te zakladane Slj na okres 1 dnia roboczego lub
na okres obejmuj(\cy dziell otwarcia lokaty oraz nastypujljce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily 2,40% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCII\ZENIA AKTYWOW I ZOBOWI!')ZAN SUBFUNDUSZU RYZYK!EM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystypuje sredni poziom ryzyka walutowego wynikaj(\cy z tego, ze subfundusz ING (L) Renta Fund Global High Yield stosuje
mechanizm czysciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro. Na rachunku bankowym Subfunduszu znajdowalo siy
265 tys. euro co stanowilo 0,12% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaciljgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I RQZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCJ! BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polsklj
Na rachunkach bankowych znajdowaly siy srodki pieniyzne w walutach obych:
31.12.2013

31.12.2012

w walucie obcej:
w przeliczeniu:
w przeliczeniu:
-EUR
-PLN
265 EUR
1 099 PLN
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyra:lone Slj wylljcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane
Nie wystljpily.
3. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20 13)
kurs EUR (euro)- 4,1472
w walucie obcej:

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj(\ce siedziby za graniclj

-4 177
289
Razem ---_-c4--cl-=7-=7-------:c2-:c89c-------

2. WZROST (SPADEK) N!EZREALJZOWANEGO ZYSKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj(\ce siedziby za granic(\ _ _ _6_2_5_8_6_ _ _3_3_2_6_3_ _ _ __

Razem

62 586

33 263

3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYCIA LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.
ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
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NOTA 11

KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wsze1kie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjl)tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwil)Zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i ilmych obcil)Zei1 nalo:i:onych
przez wlasciwe organy pailstwowe w zwil)Zku z dzialalnoscil) Subfunduszu, kt6re pokrywane Sl) bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegajl) limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKAT AMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODR~BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytulu administracji i zarzl)dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesil)ca wynagrodzenie r6wne kwocie na1iczonej od wartosci
aktyw6w netto Subfunduszu przypadajl)cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg61ne kategorie jednostek uczestnictwa:

maksyma1na roczna
wysokos6 wynagrodzenia (w %)
kategoria A
2,00
kategoria P
2,00
kategoria S
2,00
kategoria F
2,00
kategoria I
2,00
kategoria K
2,00
kategoria E
1,00
kategoria T
0,90

wynagrodzenie
faktycznie pobrane (w %)
1,80
1,80
0,60
1,35
1,00
0,90

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)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii E
- jednostki uczestnictwa kategorii F
- j ednostki uczestnictwa kategorii K
- jednostki uczestnictwa kategorii P
- jednostki uczestnictwa kategorii T

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

916 328

358 402

106 860

226 961

154,97
158,55
155,51
155,10
154,97
157,66

143,03
145,19

118,05
118,88

114,62

144,22

I~

6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczlJccych zdarzeniach dotyczlJccych lat ubieglych, uj«rtych w sprawozdaniu finansowym za bie:ilJcCY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczlJccych zdarzeniach jakie nastlJcpily po dniu bilansowym, a nicuwzgl«rdnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/1/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach ING SFIO- ING Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie ro:inic pomi«rdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporzlJcdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bl«rdow podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do mo:iliwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazanicm, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwilJczane.
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 Fundusz:
Oplata za zarz~dzanie
(% w skali roku)

Fundusz

0,72

.ING (L) Renta Fund Global High Yield

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowi¥k6w przez lNG Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz lNG (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca ING Investment Management Luxembourg S.A. roczn~ oplatt; za zarz~dzanie obliczan~ od
srcdniego stanu aktyw6w netto subfunduszu lNG (L) Renta Fund Global High Yield w wysokosci 0,72% w przypadku tytul6w uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umowy, na podstawie kt6rej wiyksza czysc wynagrodzenia za
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

zarz~dzanie

jest zwracana do

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplynlJcc na ocen«r sytuacji
majlJctkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz moze zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezcli wartosc aktyw6w nctto Subfunduszu przekroczy 4 76.000.000 zlotych.
Wskazanie melody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit~ ekspozycjt; zgodnie z rozporz~dzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwcstycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktualnie stosowan~ metod~ calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaanga:Zowania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz~dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskaznika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, s~ nastypuj~ce:

1

Nazwa Subfunduszu

Metoda

N ieprzekraczalna wartosc
calkowitej ekspozycji

lNG (L) Globalny
Dlugu Korporacyjnego

Metoda
zaangazowania

I 00% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

Oczekiwana wartosc wskainika dzwigni
finansowej oraz prawopodobienstwo
jego przekroczenia

I

Portfel referencyjny

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Deptt

tabela Kalinowska
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lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L)
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) Zarzi)d ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Globalny Dlugu Korporacyjnego (L), na kt6re
sklada si<; :
l) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 900.3 52 tys. zlotych;
3) bilans sporzi)dzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sum(( 916 .328 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuji)cy zysk z operacji w kwocie 49.308 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuji)ce zw iykszenie stanu wartosci aktyw6w
netto o kwot<; 557.926 tys. zlotych;
6) noty objasniaji)ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
C=lonek Zarzqdu

C=lonek Zarzqdu

~~~
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

,1~

Dyrektor Departamentu Ksif gowoici Fundus::y

Warszawa, 7/ovietnia 2014 r.

lNG
Katowice, 07.04.2014 r.

OSWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Dzialajl:}.c stosownie do dyspozycji § 37 ust. 1 pkt. 2) rozporz~t-dzenia Ministra Finans6w
z 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci funduszy
inwestycyjnych - ING Bank Sl~t-ski S.A. jako Depozytariusz dla ING Subfunduszu Globalny
Dlugu Korporacyjnego (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczctce
stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach pienictznych
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~t-dzonego

7 kwietnia 2014 r., Sl:}. zgodne ze stanem faktycznym.

ZASTt:/ d A LJYK.tK JU l\,,'\

U•KE-- --t UK.

Departamcntu Opcrac · ynk6w Finansowycli Kliemow

at· gic:nych

Departamentuo~~I]KOI\ FinansOW)'C!
1 Kllentow Stra
Ye'gicznych
Slawomir Trapszo

Krzyszt

!

lNG BANK SLASKI 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
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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
kraj6 w 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 ro zwijajqcymi si~ (srednio -5%). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwag~ zyski sp6lek, zblizone sq do
kraj6w rozwiniE;tych, a jesli wziqc pod uwag~ majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogloby to oznaczac, ie inwestorzy spodziewajq si~
wzrost6w wynik6w polskich przedsi~biorstw w najblizszym 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 ze 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 duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq silq. Do konca roku inwestorzy zagraniczni systematycznie
sprzeda w ali polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwi~kszajqcym skal~ niepewnosci byly rzqdowe zapowiedzi
zmian w funkcjonowaniu OFE . Ostatecznie reforma zostala uchwalona i podpisana przez pre zydenta 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 pos zerzylismy mozliwosci 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. 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 Moi.liwosci, 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 Panstwa oczekiwania .
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczaso wym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniei. 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
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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 Sp6/ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapitalu 90
lNG Subfundusz Akcji
lNG Subfundusz Srodkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomosci
lNG Subfundusz Zrownowazony
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 lacir\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

1:.;'~\~~"

'"' '"

~FSA

Malgorzata Barska

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.

Dariusz Korona

~
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Robert Bohynik

lNG SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MOZLIWOSCI (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINlf\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Globalnych
Mozliwosci (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego 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 operacj i, 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 (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 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 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 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

YOUi'.JG W POLSCE JEST CZtOI\lKIEiv1 GLOBALNEJ PRAIUYKi ERNST & YOUI'\G
Ernst & YounC) A.udit sp. z o.o.)
Sqdov1ego, KRS: 0000i181039, NIP

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 i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji majq.tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzieii
31 grudnia 20 13 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 sprawozdaii 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
zakoiiczony dnia 3 1 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opiniy z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w Imienm
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
K1uczowy Biegly Rewident

Ernst & Young Audyt Polska
sp6Jka z ograniczon<! odpowiedzialnmki<!
spotka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

W arszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

\VPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SUBFUNDUSZU GLOBALNYCH MOZLIWOSCI (L)

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

Fundusz moze uiywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Typ funduszu:

Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.

Data utworzenia:
Okres na jaki zostal utworzony:
Wpis do rejestru funduszy:

lNG SFIO posiada osobowos6 prawn'!. lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) utworzony w ramach Funduszu nie
posiada osobowosci prawnej.
26 paidziemika 2009 r. decyzj'! Komisji Nadzoru Finansowego DFLI4033138112108109MIUI9-7 -1/MG
4 paidziemika 20 I 0 r. - data wplaty srodk6w z zapis6w na nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
17listopada 2009 r. pod numerem RFi 501

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) jestjednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa/skr6t nazwy):
I. lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
2. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych USA
3. lNG Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
4. lNG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
5. lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
6. lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<!cych (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz<!cych
7. lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) I lNG (L) Ameryki Lacinskiej
8. lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I lNG (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
9. ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
11. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz'!cych (Waluta Lokalna) (L) I lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodz<!cych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz<!cych (L) I lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz'!cych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj'! indywidualnq polityk<; inwestycyjn'! dzi<;ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac r6zue cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego Aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi'!gni<;cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
lNG (L) Invest Global Opportunities wyodr<;bnionego w ramach funduszu zagranicznego lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale
(SICAV). Fundusz moze inwestowac Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe, w szczeg61nosci w kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane,
pon;czone lub gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<! w papiery wartosciowe zgodnie z nast<;pujqcymi zasadarni dywersyfikacji lokat:
I. dluzue papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pieni<;mego, w tym w szczeg61nosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, por<;czone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub NBP - od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Invest Global Opportunities wyodr<;bnionego w ramach lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV)- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- od 0% do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj'!cych siedzib<; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.
lNG (L) Invest Global Opportunities zasadniczo inwestuje (co najmniej 213 aktyw6w) w zdywersyfikowany portfel akcji illub innych zbywalnych papier6w
wartosciowych (warrant6w na zbywalne papiery wartosciowe - do maksymalnego poziomu 10% aktyw6w netto subfunduszu- oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez sp61ki zalozone, notowane na gieldzie papier6w wartosciowych lub stanowi'!ce przedmiot obrotu w dowolnym miejscu na swiecie.
Subfundusz nie okreslil wzorca slu:i:'!cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlaj'!cego zachowanie si<; zmiennych
rynkowych. Do dnia 1 stycznia 2013 r. wzorzec (benchmark) Subfunduszu by! nast<;puj'!cy: 95% MSCI (AC) World (Net) Index+ 5% WIBID 0/N.

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

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel12, 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 sp6lk<! akcyjn'! prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcY.inego nale:i:y do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG IM (Polska) S.A.).
lNG IM (Polska) S.A. jest sp6lk<! akcyjn'! prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada lNG Investment Management (Europe) B.V.. Fundusz, reprezentowany
przez ING TFI S.A., zawar! z lNG IM (Polska) S.A. umow<; o Zarz'!dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzqdy Sp6lek oglosily zamiar pol<!czenia w drodze przej<;cia przez sp6lk<; lNG TFI S.A. sp61ki lNG IM (Polska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp61ek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maWku sp61ki lNG IM (Polska) S.A. na sp61k<; lNG TFI S.A. Pol'!czenie
nastqpi z jednoczesnym podwy:i:szeniem 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 sporzqdzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal<!cznikarni wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udost<;pniony na stronie intemetowej 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 opiniy bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu polqczenia, o kt6rej mowa w art. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie fmansowe Subfunduszu obejmuje okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Dniem bilansowymjest 31.12.2013 r.
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Zalo:ienie kontynuowania dzialalnosci przez Fundusz oraz Subfundusz
Sprawozdanie Subfunduszu zostalo sporz<jdzone przy zalozeniu kontynuowania dziala1nosci przez lNG SFIO w daj<jcej siy przewidziec przyszlosci, tzn. w ci<jgu
co najmniej 12 miesiycy od 31.12 .2013 r. Nie istniej<j okolicznosci wskazuj<jce na zagrozenie kontynuowania dziala1nosci.

P odmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Po1ska sp61ka z ograniczon<j odpowiedzialnosci<j sp61ka 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 S'! zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem
wszystkich dystrybutor6w.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadk-u pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nast<;pnego nabycia.
- w zwi¢-u z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej nil: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu doce1owym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charak'terystykajednostek uczestnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie 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 zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okre51a umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku kazdego nastypnego
nabycia
- w zwi<jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu Jub subfunduszu doce1owym.
- oplaty umorzeniow<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali rok-u
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<')cznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewiduj<') zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S S<j zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadk-u kazdego nastt;pnego nabycia.
- w zwi<')Zk"U z nabywaniem, odk-upieniem, konwersj<') oraz zamian<')jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn<') w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran<j
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wy2:szej niz 1% k-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty 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- max. 2,5% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charak'terystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<')cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranycb dystrybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz Jub dystrybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu lnwestycyjnego (PPI) Jub Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj<j oraz zamian<jjednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn<') w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplatt; za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 1,2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyl<jcznie w ramach PPI 1ub PPE, bezposrednio przez Fundusz 1ub 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¢-u z nabywaniem, konwersj<') oraz zamian<')jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn<j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zarniany w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2,5% wartosci ak"1yw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbycie jednostki nast<')pilo wedlug daty wyceny z dnia 01.02.2012 r.) :
- zbywane wyll!cznie w ramach PPI 1ub PPE bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI Jub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¢-u z nabywaniem, konwersj<') oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 1% k-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - max. 1, 1% wartosci ak"1yw6w netto w skali rok-u

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De~~duszy
Izabe1a Kalinowska
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1. ZEST AWIENIE LOKAT
1) Tabela gl6wna (w tys.zlotych)
31.12.2013

Skladniki lokat

wartosc wg
wartosc na
ceny nabycia dzieii bilansowy

31.12.2012

% udzialw
aktywach

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzieii bilansowy
aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
K wity depozytowe
Listy zastawne
Dlu:lne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon<}
odpowiedzialnosci<}
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp61nego inwestowania majllce siedziby za granicll

9 409

II 901

94,90

5 110

6 682

95,80

9409

11901

94,90

5110

6 682

95,80

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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2) Tabele

uzupelniaj~ce

(w tys.zlotych)

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

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartoscwg
ceny nabycia

nienotowane

nie dotyczy

ING (L) Invest Global Opportunities (PLN) Hd »lC (SICAV)

Luksemburg

449,620

9 409

11 901

94,90

9409

11901

94,90

Wartos6 na
31.12.20 13

Udzial w
aktywach'?'o_

·~~~-~~-~

1.

INGBLIH LX-LU0629872861

Razem tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majqce siedzibf za granicq

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 W ARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIE;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINAN SO WE, 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
sporzlldzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjlltkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostktr uczestnictwa)

I.

Aktywa

31.12.2013

31.12.2012

12 541

6 975

628

286

1. Srodki pienii(Zile i ich ekwiwalenty

12

7

3. Transakcje przy zobowi4Zaniu siy drugiej strony do odkupu

0

0

4. Skladniki 1okat notowane na ah."tywnym rynku, w tym:

0

0

2. Nalei:nosci

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

0

0

11 901

6 682

0

0

0

0

dlutne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale aktywa
II.

ill.
IV.

Zobowi4Zania
Aktywa netto (I-ll)
Kapital funduszu
1. Kapital wplacony
2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

v.

Dochody zatrzymane

0

0

39
12 502
11777

35
6 940
7163

52 005

38 145

-40 228

-30 982

-1767

-1 795

-571

-394

-1 196

-1 401

2 492
12 502

1572
6 940

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

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

98 350,623996

61 456,179292

Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T

96 135,848419
2 214,775577

60 529,190003
926,989289

127,04
130,50

112,90
114,36

Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkl( uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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3.

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

I.

Przychody z lokat
I.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi1jZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6:inic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytu!u premii inwestycyjnej

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

47

49

12

16

35

33

Koszty funduszu

224

214

I.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

223

210

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjy

II.

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Op!aty zwi1jZane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Us!ugi w zakresie rachunkowosci

7.

Us!ugi w zakresie

8.

Us!ugi prawne

9.

Us!ugi wydawnicze, w tym poligraficzne

zarz~dzania

akiywami funduszu

10. Koszty odsetkowe
11. Koszty zwi1jZane z posiadaniem nieruchomosci

3

12. Ujemne saldo r6znic kursowych
I

I

0
224
-177
1125

0
214
-165
1458

205

458

920

I 000

948

1293

9,62
10,84

21,17
12,40*)

13. Pozostale

III.
IV.
V.
VI.

Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (11-III)
Przychody z lokat netto (I- IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
I.

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

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

z tytulu r6inic kursowych

VII.

Wynik z operacji
Wynik z operacji

przypadaj~cy

na jednostky uczestnictwa kategorii A (w zl)

Wynik z operacji przypadaj~cy na jednostky uczestnictwa kategorii T (w zl)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrel1:or Dep~amentu Ksiygowosci Funduszy

~

') do wyliczenia podanych wartasci zostala uwzglfdniona cena jednostki uczestnictwa, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kategorii T

Rachunek wyniku z operacji naleiy 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.z/otyclt z wyjqtkiem liczby jednostek 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 1okat netto,
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysk:u (straty) z wyceny 1okat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochod6w funduszu (razem)
a) z przychod6w z 1okat netto,
b) ze zrea1izowanego zysk:u ze zbycia 1okat
c) z przychod6w ze zbycia 1okat
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 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

01.01.2012
3J.J2.2012

6940

8 267

948
-177
205
920

1293
-165
458
1000

948

1293

4 614
13 860
9246

-2 620
6 141
8 761

5 562

-1327
6 940

12 502
9 019

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) 1iczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii T
b) liczba odk:upionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
c) sa1do zrnian 1iczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dziala1nosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
b) 1iczba odk:upionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
c) sa1do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T

III. Zmiana wartosci akrywow netto na jednostk? uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
2. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci a1.-tyw6w netto najednostk<; uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
4. Minima1na wartosc aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu
5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostk<; uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu
*) wartosc, wg kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie w dniu 01.02.2012 r.
**) dane wyratone w stosunku rocznym
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8 427

01.01.2013
3l.12.2013

01.01.2012
3l.12.2012

36 894,444704
113 248,391292

-24 489,374977
57 177,594092

Ill 9I2,578068
I 335,813224

56 223,962I9I
953,63I90I

76 353,946588

81 666,969069

76 305,9I9652
48,026936

8I 640,326457
26,6426I2

36 894,444704

-24 489,374977

35 606,6584I6
I 287,786288

-25 4I6,364266

98 350,623996
487 067,473702

61 456,179292
373 819,082410

484 778,028577
2 289,445125

372 865,450509
953,63I90I

388 716,849706

312 362,903118

388 642,180I58
74,669548

3I2 336,260506
26,6426I2

98 350,623996

61 456,179292

96 135,8484I9
2 214,775577

60 529,I90003
926,989289

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

112,90
114,36

96,19
103,80*)

127,04
130,50

112,90
114,36

12,52%
14,11%

17,37%
11,15%**)

113,61
2013-02-04
115,23
2013-02-04

96,18
2012-01-02
99,80
2012-06-04

127,97
2013-11-18
131,24
2013-11-18

113,57
2012-08-17
114,44
2012-08-17

126,11
2013-12-30
129,54
2013-12-30

111,40
2012-12-28
112,82
2012-12-28

926,989289

~

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

2,48%
2,47%

2,54%
2,49%

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

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjy
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 ak'tywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dy<OktO<Dcp~

~abela Ka1inowska

W sprawozdaniu finansowym wyst{!puje r6tnica pomi{!dzy wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej l!J!Ceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq akryw6w
netto na koniec bietqcego ola·esu sprawozdawczego. R6tnica wynika z u}fcia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
tego okresu,jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly uj{!te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZf!SC
sprawozdania finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJ;\CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzialalnosc 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.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.1859) zwane dalej Rozporz<}dzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz<}dzone w j<;zyku po1skim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane S<} w tysi<}cach 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 obja5niaj<}cych albo informacji dodatkowej.
Na dzieil bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj<}cy:
I) 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 dzieil bilansowy przyj<;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
ab."i:ywach 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 DOTYCZf\.CYCH SUBFUNDUSZU

Ksi<;gi rachunkowe dla lNG SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si<; oddzielnie dla ka:i:dego subfunduszu.
1.
Operacje dotycz<}ce Subfunduszu ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w okresie, h.i6rego dotycz<}.
2.
Nabyte sk!adniki 1okat ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj<}cej prowizj<; maklersk<}.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj<} cen<; nabycia r6wn<} zeru.
4.
Sk!adniki 1okat otrzymane w zamian za inne skladniki maj<} cen<; nabycia wynikaj<}q z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zarnian za kt6re zosta!y
otrzymane, skorygowan<} o ewentualne dop!aty lub otrzymane przychody pieni<;:i:ne.
5.

Zmian<; wartosci nominalnej nabytych skladnik6w 1okat, nie powoduj<}C<} zmiany wysokosci kapita!u zakladowego emitenta, ujmuje si<; w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje si<; zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk lub strat<; ze zbycia 1okat wylicza si<; metod<} HIFO (najdrozsze sprzedaje si<; jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, n[\jwyzszej bie:i:<}cej wartosci ksi<;gowej (nie
stosuje si<; do skladnik6w lokat b<;d<}cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz<}dzenia).

7.
8.
9.

Zysk lub strat<; ze zbycia walut wylicza si<; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane S<} transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje si<; nabycie skladnika.
Nale:i:n<} dywidend<; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgl<;dniaj<}cy wartosci tego prawa.
Nale:i:n<} dywidend<; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w dniu, nast<;pnym po dniu ustalenia tego
prawa.
Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wp!ywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si<; w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki 1okat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brakjest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;dnia sit; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi<}Zail.
Jezeli transakcja kupna!sprzeda:i:y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zosta!a ujt;ta w ksit;gach rachunkowych w nastt;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj<}cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku sk!adnik6w 1okat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje si<; wszystkie parametry wynikaj<}ce z umowy kupna/sprzeda:i:y, a
przede wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przep!yw6w pienit;:i:nych).
Operacje dotycz<}ce Subfunduszu ujmuje si<; w walucie, w kt6rej S<} wyra:i:one, a tak:i:e w wa1ucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
usta1onego d1a danej waluty na dzieil ujt;cia tych operacji w ksit;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S<} wyra:i:one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartosc okresla sit; w relacji do euro.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

Srodki w walucie nabyte przez Subfundusz w celu rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w wa1ucie obcej nie
stanowi<}lokat Subfunduszu a ich ujt;cie w ksit;gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowi<}Zania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikaj<}ce z zawartych transakcji kupna lub sprzeda:i:y wa1uty w zwi<}Zku z rozliczeniarni walutowymi kupna
lub sprzeda:i:y papier6w wartosciowych wycenia si<; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmuj'l w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzia!y 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 roznic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienit;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi<}Zail w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmuj'l w szczeg61nosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:i:yczek zaci'lgni<;tych przez Fundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne sal do r6:i:nic kursowych powstale w zwi'lZku z wycen'l srodk6w pieni<;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi<}Zail w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nale:i:ne od srodk6w pienit;:i:nych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych powi<;kszaj'l wartosc aktyw6w Funduszu w
dniu wyceny.
W ka:i:dym dniu wyceny tworzy sit; rezerwt; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacY.inych zmniejszaj'l uprzednio utworzon'l
rezerwt;. Limitowane koszty operacY.ine S'l ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej 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 zarz<}dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka:i:dego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
warto5ci aktyw6w netto Subfunduszu przypad[\j<}cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pobiera oplat<; dystrybucyjnl), oplat<; za konwersjt; oraz oplatt; umorzeniow'l (wysokosc op!aty zgodnie ze statutem Fundua~Oplaty te
stanowi<} zobowi<}Zanie Funduszu wobec TFI- nie S'l ujmowane w przychodach i kosztach.
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24.

Koszty zwil)Zane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane Slj w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obcil):i:~l! Fundusz w
calosci - partycypacjt; danego Subfunduszu w tycb kosztacb oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(W AN) Subfunduszu do
WAN Funduszu na dzien wyceny poprzedzajljcy dzien ujt;cia zobowil)Zania w ksit;gach racbunkowycb Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera
umowt; zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyczl)Clj wit;cej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obcilj:i:ajlj te Subfundusze
proporcjonalnie do udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.

25.

Dniem wprowadzenia do ksiljg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, :i:e na potrzeby okre5lenia wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajljcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny) .
Wszystkie zobowil)Zania zwil)Zane z nabywaniem i umarzaniem JU wyra:i:ane Slj w kwocie wymagajljcej zaplaty.
JU podlegajlj odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane Slj JU zapisane wg
najwyzszej ceny JU w danym rejestrze uczestnika.

26.
27.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowiazan i wynih.'U z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na kt6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW) .
W Dniu wyceny oraz na dzien sporzljdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowil)Zan Funduszu oraz zobowil)Zali Funduszu zwil)Zanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktywow netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktywow netto Subfunduszu na jednostkt; uczestnictwa, a tak:i:e ustalenia ceny zbycia i
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
Wartosc aktywow Funduszu stanowi suma wartosci aktyw6w Subfunduszu i wartosci aktywow innycb Subfunduszy. Wartosc aktywow netto Funduszu stanowi
suma wartosci aktyw6w netto Subfunduszu i wartosci aktyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;, a zobowil)Zania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrze:i:eniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporzljdzenia.
Wartosc godziwl) skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza sit; w oparciu o h.'Ursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Slj nastt;pujljce skladniki lokat notowanych na ah.'tywnym rynh.'U:
1) akcje,
2) warranty subslaypcyjne,
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 majljce siedzibt; za graniq,
11) instrumenty rynku pienit;:i:nego.
2 . Wartosc godziwlj skladnik6w lokat wymienionycb 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, stanowiljcej jego odpowiednik wartosci ustalonej do godziny 23:00 na aktywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

Je:i:eli wolumen obrotow na danym skladniku lokat by! znaczljco 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).
Wartosc godziwlj skladnik6w lokat wymienionycb w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
transakcji na danym rynk.u, wyznacza sit; wedlug ostatniego dostt;pnego kursu zamknit;cia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku jego braku innej, stanowiljcej 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:
1) przyjmuje sit; wartosc wyznaczonlj 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 innycb aktywnycb rynkacb 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 Slj wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) a na rynku glownym dostt;pne Slj informacje o zlo:i:onych w dniu wyceny ofertacb, to stosuje
sit; srednilj arytmetycznlj z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y, z tym, :i:e uwzglt;dnienie wylljcznie oferty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;du na brak ofert sprzeda:i:y uwzglt;dnienie samycb ofert kupna jest dopuszczalne. Je:i:eli w dniu wyceny na
rynk.u gl6wnym oferty nie Slj dostt;pne, to do wyceny stosuje sit; srednilj arytmetycznlj z najlepszycb ofert kupna i sprzeda:i:y z innego aktywnego rynk.u, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesil)CU.
3) jezeli niedostt;pne Slj wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartosc oszacowanlj przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Slj dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowanlj niezale:i:nljjednostkt; swiadczlJCl! tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplywow pienit;:i:nych
zwil)Zanych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt; taklj uznaje sit; za niezale:i:nlj, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zale:i:nym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;pne Slj wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszonlj na aktywnym rynk.u cent;
nier6zniljcego sit; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6.

7.
8.

W przypadku skladnik6w lokat bt;dljcych przedmiotem obrotu na wit;cej ni:i: jednym aktywnym rynku, wartoscilj godziwlj jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynh.'U gl6wnego dokonuje sit; na koniec ka:i:dego kolejnego miesiljca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest sh.'Umulowany wolumen obrotu na danym skladnih.'U lokat w okresie ostatniego pelnego miesiljca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jestjednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za graniq 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, ktory 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 porownawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obrot papierem wartosciowym, wybor rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrotow na poszczegolnycb
rynkacb w dniu pierwszego notowania.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje sit; h.'Urs z taklj liczblj miejsc po przecinh.'U jak publikowany przez rynek ah.'tywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajljcy iljcznie nastt;pujljce kryteria:
I) instrumenty bt;dljce przedmiotem obrotu na rynku Slj jednorodne,

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)

10

2) zazwyczaj w kai:dym momencie wyst((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 aktywnosc rynku ella kai:dego skladnika lokat. Jezeli przez
badany miesi:jc by! dost((pny kurs transakcyjny (lub flxingowy) lub dost((pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedaiy, to uznaje si((, ze rynek
dla dane go skladnika lokat jest aktywny.

9.

III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane S:j nast.ypuj:jce skladniki lokat nienotowanych na aktywnym rynku:
1) akcje,
2) warranty subskrypcyjne,
3) prawa do akcji,
4) prawa poboru,
5) kwity depozytowe,
6) instrumenty pochodne,
7) listy zastawne,
8) dlu:i:ne papiery wartosciowe,
9) jednostki uczestnictwa,
10) certyflkaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj:jce siedzib(( za graniq,
12) depozyty,
13) waluty nieb((d:jce depozytami,
14) instrumenty rynku pieni((:i:nego.
2. Wartosc skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na ah.-tywnym rynku wyznacza si((, z zastrze:i:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w
1) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieni((:i:nego b((dl!cych papierami wartosciowymi ~ wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okai: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 si(( w ciy:i:ar pozostalych
koszt6w Subfunduszu.
2) dlu:i:ne papiery wartosciowe zawieraj:jce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S:J scisle powil!Zane z wycenianym papierem dlu:i:nym to wartosc calego instrumentu
flnansowego b((dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu fmansowego modelu wyceny uwzgl((dniaj:jc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg6lnych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) W przypadku, gdy wbudowane iustrumenty pochodne nie S:j scisle powil!Zane Z wycenianym papierem dlu:i:nym, w6wczas WartOSC wycenianego
instrumentu flnansowego b((dzie stanowic sum(( wartosci dlu:i:nego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzgl((dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wla5ciwe 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
ujycia 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 pieni((:i:nych okreslony w
warunkach transakcji).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowil!Zaniu si(( drugiej strony do odkupu wycenia si((, pocz:jwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod:j skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci,
jezeli ich utworzenie okai:e si(( konieczne.
2.
3.

4.
5.

Zobowil!Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowil!Zaniu si(( Subfunduszu do odkupu, wycenia si((, pocz:jwszy od dnia zawarcia umowy
sprzedaiy, metodl! korekty r6:i:nicy pomi((dzy cen:J odkupu a cen:J sprzedaiy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikaj:jca z ksil!g 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(( dlu:i:ne papiery wartosciowe,
od dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
Naleznosci z tytulu udzielonej po:i:yczki papier6w wartosciowych wycenia si(( wedlug zasad przyj((tych dla tych papier6w wartosciowych.
Zobowil!Zania z tytulu otrzymanej po:i:yczki 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((dl!cych papierami dlu:i:nymi stosuje si(( ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc ustala si(( wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc:j powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost((pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomi((dzy niezale:i:nymi od siebie i nie powil!Zanyrni ze sob:j stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metod(( por6wnywalnych sp6lek gieldowych oraz metod(( por6wnywalnych transakcji,
c) metody 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 u:i:yciu modelu, uwzgl((dniaj:jcego w szczeg6lnosci wartosc
godziwl! akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikaj:JC:J z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujl!cych
warrantom lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza si(( na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnyrn rynku ceny nier6:i:ni:jcego si(( istotnie skladnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mo:i:na wskazac takiego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartosc wyznacza si(( na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnyrn rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwil!Zku, 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, certyflkat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj:jce siedzib(( za graniq- wycena w oparciu o ostatnio ogloszon:j wartosc aktyw6w netto na jednostk(( uczestnictwa, certrtyfl~ka
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzgl((dnieniem zdarzen maj:jcych wplyw na ich wartosc godziw:j, jakie mialy miejsce po dniu ogloszenia wart~o·
1
a1.1:yw6w netto na jednostk(( uczestnictwa, certyflkat inwestycyjny lub tytul uczestnictwa;
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7) w przypadku instrumentow pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechn:ie stosowane dla danego typu instrumentow, a w szczegolnosci
w przypadku kontraktow terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplywow
8) w przypadku walut nie bt;d'}cych depozytami- ich wartosc wyznacza sit; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzieil Wyceny dla danej waluty przez N arodowy Bank Polski.
2.

3.
4.

Do czynnikow uwzglt;dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o ktorych mowa w ust. I pkt I), do wyceny sldadnik6w lokat, o ktorych mowa w
ust. I pki 1), nalei:'}:
1) dostt;pnosc 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 sldadnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn'}! od ostatnich transakcji, ktorych przedmiotem by! wyceniany skladnik 1okat, zawartych przez podmioty trzecie bt;d'}ce niezaleznymi od
siebie i nie powi'}Zanymi ze sob'} stronarni, o ki6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego sldadnika.
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 ktorych mowa w ust. I i ust. 2, usta1ane S'} w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d~ stosowane w sposob
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 p6lroczu 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 skladnikow lokat denominowanych w walutach obcych
I. Aktywa oraz zobowi'}Zania denominowane w walutach obcych wycenia sit; lub ustala w walucie, w ktorej s~ notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie s~ notowane na ak'iywnym rynk-u - w walucie, w ktorej s~ denominowane.
2. Aktywa oraz zobowi'}Zania, o ktorych mowa w ust. I wykazuje sit; w walucie, w ktorej wyceniane s~ aktywa i ustalane zobowi'}Zania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Wartosc aktywow notowanych lub denominowanych w walutach, dla ktorych Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okresla sit; w relacji do euro.

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

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

31.12.2012

12
12

7
7

31.12.2013

31.12.2012

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytu!u zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytu!u dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu posiadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych poi:yczek
Pozostale - premia inwestycyjna

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu 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 przychodow funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu krotkoterminowych po:Zyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:Zyczek i kredytow
Z tytulu gwarancji lub port;czeil
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wobec Urz?du Skarbowego
- wynagrodzenie TFI

4

14

34

21

7
27

5
15

39

35

NOTA4
SRODKI PIENI~ZNE I ICH EKWIWALENTY
l. STRUKTURA SRODKOW PIENmZNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys.
Bank I Waluta
lNG Bank Sl¥ki S.A. I PLN
lNG Bank Sl¥ki S.A. I EUR
lNG Bank Sl¥ki S.A. I USD

Wartosc na 31.12.2013
w wa1ucie
w PLN

593
8

593
34

0,3 _ _ _-=~
628

Wartosc na31.12.2012
w walucie
w PLN

285

285

0,3 _ _ _~-;-1
286

II. SREDNl W OKRESIE SPRAWOZDAWC~ POZIOM SRODKOW PIENmZNYCH UT~YWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZACYCH
ZOBOWif\ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.

sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
pienit;:Znych:

Srednia wartosc
w walucie
483
4

Waluta
PLN
EUR

Srednia wartosc
wPLN
483
20
503

Ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.
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NOTA5
RYZVKA
1. POZIOM OBClf\.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obci<j.Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzieil bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci<j.Zonych tym ryzykiem.
b) wskazanie aktyw6w obci<j.Zonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienit;mych wynikaj'lcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluznych instrument6w fmansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pienit;znych wynikaj<jce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest d1a danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzieil bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci<j.Zonych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi')Zane bezposrednio z instrumentami dlumymi wchodz<jcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dlumymi wchodz<lcymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj<jcych siedzibt; za granic'l.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBClf\.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego S<l ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
lnwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci<j.Zone S<) umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodz'lcym od ryzyka 1okat takiego funduszu. lnwestycje w lokaty bankowe zwi')Zane S<) z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzieil bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostaj'lce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie 1okowane S<) na jednodniowych 1okatach overnight. Lokaty te zakladane S<l na okres 1
dnia roboczego 1ub na okres obejmuj<lCY dzieil otwarcia lokaty oraz nastt;puj<jce po nim dni wolne od pracy. Na dzieil bilansowy stanowily 4,73% wartosci
aktyw6w.
3. POZIOM OBClf\.ZENIAAKTYWOW I ZOBOWIAZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosnnku do walut
obcych. W Subfunduszu wystt;puje sredni poziom ryzyka walutowego wynikaj<lCY z tego, ze subfundusz ING (L) Invest Global Opportunities stosuje
mechanizm czt;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro. Na rachunku bankowym Subfunduszu znajdowalo sit; 8
tys. euro oraz 0,3 tys.dolar6w amerykailskich co stanowilo 0,28% wartosci aktyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaci<lgal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. W ALUTOWA STRUKTURA POZYCll BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polsk'l (w tys.)
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;me w walutach obcych:
31.!2.2013
31.!2.2012
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
8 EUR
34 PLN
- EUR
- PLN
I PLN
0,3 USD
0,3 USD
1 PLN
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyrazone S<l wyl')cznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst'lpily.
3. SREDNI KURS WALUTY 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 ZBYCIA LOKAT (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzibt; za ;::::~'l~~~___,;cc~c-c:~~~~:cc:c=:~~~~~

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

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj'lce siedzibt; za granic'l~~~~9_2_0~~~-l_O_O_O~~~~~
Razem
920
1 000
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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
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z w!asnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, polaywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyjl!tkiem koszt6w z tytulu us!ug
maklerskich, op!at transakcY.inych zwi¥anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obcil)Zen
na!ozonych przez w!a5ciwe organy panstwowe w zwil!Zkll z dzia!alnoscil! Subfunduszu, kt6re polaywane Sl! bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie
podlegajl! limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYOD~BNIENIE CZI;SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytu!u administracji i zarz!!dzania Subfunduszem pobiera na koniec kazdego miesil!ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
a.k-tyw6w netto Subfunduszu przypadajl!cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokos6 wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoria A
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoriaE
kategoria T

maksymalna roczna
wysokos6 wynagrodzenia
(w%)
2,50
2,50
2,50
2,50
1,20
1,10

wynagrodzenie
faktycznie pobrane
(w%)
2,50

1,10

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
Wartos6 aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.z!)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii T

31.12.2013

3l.12.2012

31.12.2011

3l.12.2010

12 502

6 940

8267

8616

127,04
130,50

112,90
114,36

96,19

108,5

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDepar~

~bela Kalinowska
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1) Informacje o znacz:tcych zdarzeniach dotycz:tcych lat ubieglych, uj,.tych w sprawozdaniu finansowym za biei::tCY okres
Nie zaszly.
2) Informacje o znacz:,cych zdarzeniach jakie nast:,pity po dniu bilansowym, a nieuwzgh:dnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty subfundusz
w ramach lNG SFIO - lNG Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.
3) Zestawienie oraz objasnienie roi:nic pomi'rdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.
4) Dokonane korekty
Nie zaszly.

bl~dow

w porownywalnych danych

podstawowych.

5) W przypadku niepewno5ci co do moi:liwosci kontynuowania dzialalnosci - opis tych niepewnosci ze wskazaniem, czy sprawozdanie
finansowe zawiera korekty z tym zwi:tzane.
Nie dotyczy.
6) lnformacja dotycz:tca przebiegu pol:tczenia.
W dniu 6 wrzesnia 2013 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie o zamiarze pohjczenia wydzielonych w ramach lNG SFIO Subfunduszu Sektora Energii (L) z
lNG Subfunduszem Globalnych Mozliwosci (L); subfunduszem przejmujl)cym byllNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L).
Podstawt; polljczenia stanowilo zezwolenie KNF z dnia 24lipca 2013 r. (decyzja m DFL/I/4033/29/8/13/9-7/U/KM).
Dzieri wyceny 24 pai.dziernika 2013 r. by! ostatnim dniem wyceny, w kt6rym realizowano zlecenia zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek
uczestnictwa lNG (L) Sektora Energii.
W dniu 23 paidziernika 2013 r. (z uplywem tego dnia) Fundusz zaprzestal przyjmowania wplat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceri zbycia,
odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.
W dniu 25 pai.dziernika 2013 r. Towarzystwo przydzielilo kazdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu
przejmujljcego w liczbie wynikajljcej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i
wartosci aktyw6w netto subfunduszu przejmowanego przypadajljcego najednostkt; uczestnictwa w dniu 24 paidziemika 2013 r. przez wartosc aktyw6w netto
subfunduszu przejmujljcego przypadajljcego najednostkt; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 pai.dziernika 2013 r.

kategoria JU

wartosc aktywow
netto na JU

A
T

125,13043
128,19961

A
T

110,50350
!11,50134

Subfundusz przejmujljcy:
lNG (L) Globalnych Mozliwosci
Subfundusz przejmowany:
lNG (L) Sektora Energii

wartosc JU w tys. zl

liczba przydzielonych JU

3 543
17

28 316,988162
127,660998

Przydzial jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujljcych nastl)pil bez pobrania oplat manipulacyjnych.
W dniu 25 pai.dziernika 2013 r. lNG Subfundusz Globanych Mozliwosci (L) wstl)pil w prawa i obowil)Zki Subfunduszu przejmowanego oraz skuteczny stal sit;
wpis uczestnik6w Subfunduszu przejmowanego do subrejestru uczestnik6w Subfunduszu przejmujljcego.
W zwil)Zku z opisanym zdarzeniem, nie dokonano korekt sprawozdania finansowego.
Towarzystwo sporzljdzilo i opublikowalo sprawozdanie finansowe lNG (L) Papier6w Dlutnych Rynk6w Wschodzl)cych (WL) na dzieri 24.10.2013 r.
Wynik z operacji subfunduszu przejmowanego - do dnia poll!czenia - zawarty jest w pozycji kapital wplacony. Po dokonaniu poll)czenia, w pozycji kapital
wplacony, ujt;tajest kwota 3.560 tys . zl, stanowil)ca wartoscjednostek uczestnictwa przydzielonych w zwil)Zku z polljczeniem.
7) Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.lOl ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzljdzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:

I

Fundusz
lNG (L) Invest Global Opportunities

Oplata za zarz:tdzanie
(% w skali roku)
0,60

Zgodnie z waruukami powolania i realizacji obowil)Zk6w przez lNG Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz lNG (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca lNG Investment Management Luxembourg S.A. rocznl) opiate; za zarzljdzanie obliczanl) od
sredniego stanu ak-tyw6w netto subfunduszu lNG (L) Invest Global Opportunities w wysokosci 0,60% w przypadku tytul6w uczestnictwa K.lasy I.
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umowc;, na podstawie kt6rej wit;ksza czt;sc wynagrodzenia za zarzljdzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.
8) Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplyn:tc na ocen'r sytuacji maj:ttkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.
9) Pozostale informacje.
Fundusz mote zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu jezeli wartosc ak'tyw6w netto Subfunduszu przekroczy 410.000.000 zlotych.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowitl) ekspozycjc; zgodnie z rozporzl!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 stosowanlj metodl) calkowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaangazowania.

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
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Stosownie do wyliczeil dokonanych na podstawie ww. rozporz~dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
diwigni finansowej i prawdopodobieil.stwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, s~ nastypuj~ce:

l
Nazwa Subfunduszu 1

Metoda

Nieprzekraczalna
wartosc ca!kowitej
ekspozycji

ING(L)
Globalnych
Mozliwosci

Metoda
zaanga2:owania

100% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

I
I
i

I

Oczekiwana wartosc wskainika diwigni
finansowej oraz prawopodobieilstwo jego
przekroczenia

Portfel referencyjny

-

-

I

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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I

lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L)
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) Zarz1td ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L), na kt6re sklada siy:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 11.90 I tys. zlotych;
3) bilans sporz1tdzony na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 12.502 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj1tCY zysk z operacji w kwocie 948 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj1tce zwiykszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwoty 5.562 tys. zlotych;
6) noty objasniaj1tce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Gerardus Dashorst
Czlonek Zarzqdu

~~ ~_q...,..__'_(
Robert Bohynik

\\

Czlonek Zarzqdu

)~
Dyrektor Departamentu

Ksi~gowosci

Warszawa, 7/ovietnia 20/4 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 - lNG Bank Sl"'ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu
Globalnych Mozliwosci (L) (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.
LA ':':J n -,PCA DYREKTORA

DYRE<TOR

Departamentu Op·'ra · Rynk6w Finansowych
i Klient6w rat~~icznych
K rzysz

lNG BANK SLI\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

·

Departamentu 09· .ji Rynkt\11 Finansowych
i Klient6 Strategicznych

~~~~w., i ~Arq;m

siew icz

NIP 634-013 -54-75

Kapital zakladowy- 130 100 000,00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony- 130 100 000,00 zl

S0d Rejonowy w Katowicach

ING J6.J
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,

Rok 2013 by/ korzystny dla akcji, zw/aszcza na rynkach rozwinie:tych . Najwie:kszy rynek na swiecie (USA) zanotowal wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwie:kszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gie/dowy DAX wzr6st o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w rozwinie:tych oka zala sie: Japonia, gdzie g/6wny wskaznik gie/dowy Nikkei wzr6sl o prawie 57%. lndeks 50 najwie:kszych sp6/ek
europejskich zanotowal w zrost o 18%, do czego przyczynily sie: nie tylko sp6/ki niemieckie, ale takie francuskie, wloskie 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: 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 naleialy do sredniak6w . WIG ze wzrostem rze:du 8% plasowal sie: pomie:dzy rynkami ro zwinie:tymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijaj(jcymi 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. Mogloby 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 przynioslo inwestowanie w male i srednie sp6/ki (okolo 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadly duie sp6/ki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazalo sie: inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%) . Straty przyni6sl natomiast sektor materialowy (-32%) ora z iywnosciowy (-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 d/ugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na du i e zaangaiowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq si/q. Do kor\ca 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 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 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. R6wniei w
pazdzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaly procesy po/qczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostal przeje:ty przez subfundusz lNG (L) Globalnych Moiliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dluinych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostal przeje:ty przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodz(jcych (Waluta Lokalna) .
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq oferte: produktowq, tak by jak najlepiej spelniac Par\stwa 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

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 cora z sz ersze kre:gi Polak6w .
Zyc zymy Par\stw u, aby caly rok 2014 by/ udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na nasz(j strone: w w w. ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zak/adowy- 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 dotyczij jednostek uczestnictwa kategorii

A)

Procentowa zmiana wartosci
jednostki uczestnictwa

NAZWA FUNDUSZU/SUBFUNDUSZU

rok 2013
lNG SFIO Akcji 2

9,56%
1,86%

lNG SFIO Obligacji 2

.

lNG Parasol FlO:
lNG Subfundusz Srednich i Malych Sp6lek

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 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
lNG SFIO:
lNG Subfundusz Japonia (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 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)
lNG Perspektywa SFIO:

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

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
IN

TFI S.A.

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

Czlonek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

,a,;.._._~
Lesz

Dariusz Korona

I

•
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Robert Bohynik
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ING SUBFUNDUSZ DEPOZYTOWY (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINI.L\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Depozytowego (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING Specjalistycznego 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 (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 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 podstawtt 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
szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalqczonego
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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 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 maj[!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
31 grudnia 2013 roku;
• sporz[!dzone zostalo zgodnie z wymagaj[!cymi zastosowania zasadami (polityk[!)
rachunkowosci, wynikaj[!cymi z ustawy o rachunkowosci i wydanych na jej podstawie
przepis6w, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi[!g rachunkowych;
• jest zgodne z wplywajqcymi na formy 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, sporz[!dzone za okres sprawozdawczy, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
zostaly dol[!czone do polqczonego sprawozdania finansowego Funduszu sporzqdzonego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wyda1ismy opinitt z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

w Imiemu
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp. k.
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

lNG Subfundusz Depozytowy (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SUBFUNDUSZU DEPOZYTOWEGO (L)
Nazwa funduszu:

ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu:

Fundusz moze l!Zywac nazwy w skr6conym brzrnieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonyrni subfunduszarni.

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

ING SFIO posiada osobowosc prawn'l. ING Subfundusz Depozytowy (L) utworzony w ramach Funduszu nie posiada
osobowosci prawnej.
26 paidziemika 2009 r. decyzj'l Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033138112108109NIIUI9-7-1/MG
Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
17listopada 2009 r. pod numerern RFi 501

lNG Subfundusz Depozytowy (L) jestjednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwa!skr6t nazwy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lNG Subfundusz Globalny Sp6lek Dywidendowych (L) liNG (L) Globalny Sp6lek Dywidendowych
lNG Subfundusz Sp6lek Dywidendowych USA (L) liNG (L) Sp6lek Dywidendowych USA
lNG Subfundusz Europejski Sp6lek Dywidendowych (L) liNG (L) Europejski Sp6lek Dywidendowych
ING Subfundusz Japonia (L) I ING (L) Japonia
ING Subfundusz Nowej Azji (L) I ING (L) Nowej Azji
lNG Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz'lcych (L) I ING (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodz'lcych
lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) liNG (L) Ameryki Lacinskiej
lNG Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego

9. ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
10. lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy
11. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych (Waluta Lokalna) (L) I ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych (L) I ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz'lcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj'l indywidualn'l polityk<r inwestycyjn'l dzi<rki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac rome cele inwestycyjne.
Ce1em inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi'lgniycia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie gl6wnie w kr6tkoterrninowe iustrumenty dluzne ernitowane przede
wszystkim przez Skarb Panstwa oraz depozyty. Fundusz moze inwestowac aktywa Subfunduszu w inne iustrumenty fmausowe okreslone w statucie Funduszu przy
zachowaniu przewidzianych lirnit6w.
Srodki Subfunduszu inwestowane S<l w papiery wartosciowe zgodnie z nast<rpuj'lcymi zasadami dywersyfikacji lokat:
1. dluzue papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku PieniyZnego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterrninowe papiery wartosciowe ernitowane, poryczone 1ub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty- co najmniej 70% wartosci aktyw6w netto.
2. dluzue papiery wartosciowe i iustrumenty rynku pieniyZnego, nie b<rd'lce papierarni wartosciowymi emitowanyrni, por<rczonymi lub gwarantowanyrni przez
Skarb Panstwa lub NBP - do 30% wartosci aktyw6w.
3. zagraniczne dluzne papiery wartosciowe i zagraniczne instrumenty rynku pieni<rznego- do 30% wartosci aktyw6w.
4. listy zastawne - do 20% wartosci aktyw6w.
5. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj'lcych siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly uczestnictwa ernitowane przez
fundusze zagraniczne- do 10% wartosci aktyw6w.
6. dla lokat, o kt6rych mowa w pkt 1-2 i pkt 4 obowi'lZUje l'lcznie limit wskazany w pkt 1.
7. Subfundusz moze lokowac powyzej 35% wartosci aktyw6w w papiery wartosciowe ernitowane, gwarantowane 1ub poryczone przez Skarb Panstwa, z tym ze
obowi'lZany jest wtedy dokonywac lokat w papiery wartosciowe 1ub instrumenty rynku pieni((znego co najmniej szesciu ernisji a wartosc zadnej z tych ernisji nie
moze przekraczac 30% wartosci aktyw6w.
Subfundusz d¥Y do osi'lgniycia w dluzszym okresie stopy zwrotu wyzszej niz benchmark WlBID 6M.

Organ Funduszu
Firma:
Siedziba:
Adres:
S<ld rejestrowy:
Numer:
Data wpisu:
Kapital zakladowy:

lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp6lka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
ul. Topiel12, 00-342 Warszawa
S<ld Rejonowy dla m.st. W-wy Xli Wydzial Gospodarczy KRS
0000039430
3 wrzesnia 2001 r.
15.250.000 PLN

Towarzystwo jest sp61k'l akcyjn'l prawa po1skiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nalezy doING Investment Management (Po1ska) S.A. (ING IM (Polska) S.A.).
ING IM (Po1ska) S.A. jest sp61k'l akcyjn'l prawa po1skiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V.. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! zING IM (Polska) S.A. umowy o Zarz'ldzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarz<ldY Sp61ek oglosily zarniar pol'lczenia w drodze przejycia przez sp6lky ING TFI S.A. sp6lki ING IM (Po1ska) S.A. w trybie okreslonym
w art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu sp61ek hand1owych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego maW1:u sp6lki ING IM (Po1ska) S.A. na sp6lky ING TFI S.A. Pol<lczenie
nast'lpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj'lcej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp6lka przejmuj'lca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zarnian za akcje sp6lki przejmowanej. Plan pol'lczenia sporz'ldzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zal'lcznikami wskazanyrni wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostypniony na stronie intemetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarz'ldY obu Sp61ek dzialaj'lc na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostypnily opini<r bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu pol'lczenia, o kt6rej mowa w art. 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 Subfunduszu zostalo sporz'ldzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING SFIO w daj'lcej siy przewidziec przyszlosci, tzn. w ci<jgu co
najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nie istniej'l okolicznosci wskazuj<jce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.
lNG Subfundusz Depozytowy (L)
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Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon::j odpowiedzialnosci::j sp61ka komandytowa.
A<lres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je ro:inicujl!cych
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii A:
- zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu. Jednostki uczestnictwa kategorii AS!! zbywane bezposrednio przez Fundusz oraz za posrednictwem wszystkich
dystrybutor6w.
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kal:dego nastt;pnego nabycia.
- w zwi!jZku z nabywaniem, konwersj!j oraz zamian!j jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn!j w wysokosci nie wyzszej niz 0% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wyl::jcznie 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 zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku kal:dego nast<;pnego
nabycia
- w zwi!jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj::j oraz zamian::j jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn!j w wysokosci nie wyzszej ni:i: 0% wplaty dokonanej przez nabywc<;
- oplat<; za konwersj<; I zamian<; w wysokosci nie wy:i:szej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplat<; umorzeniow::j w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- '"'ynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyl::jcznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewiduj::j zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S S!! zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okre5la umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kal:dego nast<;pnego nabycia.
- w zwi!jZku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj!j oraz zamian::jjednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn!j w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 0% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran::j
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charak-terystyka jednostek uczestnictwa kategorii E (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 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!jZku z nabywaniem, konwersj::j oraz zamian!j jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplat<; dystrybucyjn!j w wysokosci nie wy:i:szej niz 0% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiant; w wysokosci nie wyzszej ni:i: I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0, 75% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- 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, z zastrze:i:eniem, :i:e jednorazowa rninimalna l::jczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz::jdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi!jZku z nabywaniem, konwersj::j oraz zamian::jjednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn!j w wysokosci nie wy:i:szej niz 0% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersj<; I zamiant; w wysokosci nie wy:i:szej ni:i: 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- 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 wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrze:i:eniem, :i:e jednorazowa rninimalna l::jczna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarz::jdzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi¢u z nabywaniem, konwersj!!, odkupieniem oraz zamian::jjednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplat<; 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; umorzeniow!! w wysokosci nie wy:i:szej niz 10% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niz 100 zl. Oplata ta moze bye pobrana
jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane):
- 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.
- rninimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrze:i:eniem, ze umowa IKE lub IKZE mog::j przewidywac wy:i:sz::j minimaln::j wysokosc wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kal:dego nastt;pnego nabycia kategorii K jednorazowa rninimalna l::jczna wplata tytulem nabycia do Funduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarz::jdzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
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- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersjl), odkupieniem oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn'l w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiany w wysokosci nie wyzszej nii: 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty 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 rok-u po zawarciu umowy IKE lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odkupienia w ramach konwersji lub zamiany.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,8% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbycie jednostki w dniu 08.02.2013 r. ):
- zbywane wyl'lcznie w ramach PPI 1ub PPE bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania prograrnu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI 1ub PPE.
- minimalna wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi<jZku z nabywaniem, konwersj'l oraz zamian'ljednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn'l w wysokosci nie wy2:szej niz 0% 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- max. 0,65% wartosci aktyw6w netto w skali roku

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

Skladniki lokat

31.12.2012

wartosc wg
ceny nabycia

wartosc na
dzien bilansowy

% udzialw

34 035

34 304

79,57

6 421

14,89

aktywach

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzien bilansowy
aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dlu:lne papiecy wartosciowe

14 086

14 396

79,11

lnstrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczonq
odpowiedzialnosciq
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majl!ce siedziby za
granicl!
Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty

6400

2300

2 325

12,77

Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne

RAZEM

40 725

40435

94,46

16386

16 721

91,88

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDe

Izabela Kalinowska

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZf?SC sprawozdania
finansowego
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2) Tabele uzupelniajl}ce (w tys. zlotych)
DLUZNE PAPIERY W ARTOSCIOWE
Lp.

Nazwa

-~~~-

1.
2.
3.

Rodzaj rynk:u

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby
emitenta

Tennin wykupu

Warunki
oprocentowania

Wartosc
nominalna

,,,.~----

4 050

4 202

4 247

Obligacje
PS0414
BOSPW041014
IPSIOI4

I 000
1 000
1 000

4 050
3 750
100
200

4 202
3 893
100
209

4 247
3 937
102
208

29833
29 833
3 221
2 226
2 615
1 757
1 859
1 778
869
150
311
3 878
329

30057
30 057
3 223
2 243
2 674
1 768
1 872
1 793
872
151
315
3 896
334

69,72
69,72
7,48
5,20
6,20
4,10
4,34
4,16
2,02
0,35
0,73
9,04
0,78

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

Treasury BondS pot
GPW Warszawa
GPW Warszawa

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obligacje
WZO 115
PS0415
OK0715
DSI015
OK0116
PS0416
IZ0816
BGK1016
PSIOI6
WZOII7
PS0417

Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Warszawa
Treasury BondSpot
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Treasury BondSpot
Treasury BondSpot
Inny aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Treasury BondSpot
nie dotyczy
Nienotowane na rynku aktywnym
Inny aktywny rynek
Treasury BondSpot
Treasury BondS pot
Imw aktywny rynek
Inny aktywny rynek
Treasury BondS pot

12.

SCB 1017

Nienotowane na rynku aktywnym

nie dotyczy

13.
14.
15.
16.
17.
18.

DS1017
WZ0118
PGE0618
WZ0119
WZOI21
WZ0124

Imw aktywny rynek
lnny aktywny rynek
Aktywny rynek- rynek regulowany

Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
GPW Warszawa
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot
Treasury BondS pot

hmy aktywny rynek

Inny aktywny rynek

Imw aktywny rynek
hmy aktywny rynek
hmy aktywny rynek

DEPOZYTY

1.

2.

Wartosc na
Udzial w
31.12.2013 aktywach%

- 0 terminie wykupu poniiej 1 roku:

Skarb Panstwa
BOS S.A.
BGK S.A.

Polska
Polska
Polska

2014-04-25
2014-10-04
2014-10-24

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

Nazwa bank:u

Kraj siedziby banku

W walutach pmistw naletqcych do OECD
PKOBP
tennin 2014-01-10
Polska
BNPFRANCE
Polska
tem1in 2014-03-31

~ '" "' "~

,_wyO.)

Wa1uta

Skarb Pal1stwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
BGK S.A.
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Santander Consumer
Bank SA
Skarb Pm1stwa
Skarb Pm1stwa
PGE S.A.
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa
Skarb Panstwa

9,85
9,85
9,13
0,24
0,48

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

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

zmienne 2,71%
stale 5,5%
zerok:uponowe
stale 6,25%
zerok:uponowe
stale 5%
stale 3%
zmienne 3,71%
stale 4,75%
zmietme 2, 71%
stale 4,75%

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

29 005
29 005
3 184
2 090
2 780
1 650
1 990
1 665
640
150
300
3 860
310

Polska

2017-10-04

zmienne 4,41%

100 000

3

300

303

0,70

stale 5,25%
1 000
2017-10-25
1 000
2018-01-25
zmienne 2, 71%
zmienne 3,42%
100 000
2018-06-27
2019-01-25
zmienne 2, 71%
1 000
2021-01-25
zmienne 2,71%
1 000
zmienne2,71%
2024-01-25
1000
Razem papiery dluine notowane na aktywnym rynku
Razem papiery dluzne notowane 11a bmym aktywnym ry11ku
Razem papiery dluz11e nienotowa11e 11a aktyw11ym ry11ku
RAZEM DLUZNE

750
4 096
2
1 550
2 685
1 300

802
4 083
200
1 544
2 641
1270

806
4 119
202
1 551
2 660
1 275

1,87
9,55
0,47
3,60
6,17
2,96

3 082
29820
153
33 055

3124.
30461
450
34 035

3186
30664
454
34 304

7,39
71,13
1,05
79,57

- 0 terminie wykupu powyiej 1 roku:

Lp.

Wartosc wg
Liczba ceny nabycia

Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

Wartosc wg ceny
nabycia
Warunki oprocentowania w danej walucie

W artosc wg ceny
nabycia w tys.

Wartosc wg wyceny na
31.12.2013 w danej walucie

Wartos6 wg wyceny na
31.12.2013 wtys.

Udzial w
aktywach%

PLN

2,60%

4 300

4 300

4 321

4 321

10,02

PLN

2,70%

2 100

2 100

2 100

2 100

4,87

Razem depo;.yty

6 400

6400

6421

6 421

14,89

5

3) Tabele dodatkowe (w tys. zlotych)
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKA T
Rodzaj
Papiery wartosciowe gwarantowane przez Skarb Panstwa:

Wartos6 wg
cenv nabycia
Lljczna liczba
--------------~32 800
33 285

Wartos6 na
31.12.2013
33 546

Udzialw
aktywach%
77,81

- obligacje skarbowe

32 600

33 076

33 338

77,33

- obligacje infrastrukturalne BGK na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego

200

209

208

0,48

GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKA T NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.107 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Lp.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa
DSIOI5
OK0116
OK0715
PS0414
PS0416
PS0417
WZOIIS
WZ0119
WZ0121

Wartos6 na dzien bil~sowy
589
752
770
525
162
162
977
I 051
15

Udzial w aktywach%
1,37
1,74
1,79
1,22
0,38
0,38
2,27
2,44
0,03

PAPIERY WARTOSCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIF;DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTORYCH CZLONKIEM JEST RP LUB PRZYNAJMNEJ JED NO Z PANSTW NALEZJ\CYCH DO OECD
Nie dotyczy.
Dyrektor De

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

ING Subfundusz Depozytowy (L)

6

2. BILANS
sporzl}dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyjl}tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

Aktywa
1. Srodki pienit;:i:ne i ich ek"Wiwalenty
2. Nale:i:nosci
3. Transakcje przy zobowilj.Zaniu sit; drugiej strony do odkupu
4. Sk:ladniki lokat notowane na aki:ywnym rynku, w tym:

dluine papiery wartosciowe

N.

175

0

0

33 850

10 475

33 850

10475

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozosta!e aktywa

0

0

Kapita! funduszu

67
43 045
39 556

63
18 135
15 353

1. Kapita! wp!acony

429 629

222 271

-390 073

-206 918

3 457

2 660

2 698

I 829

Zobowilj.Zania
Aktywa netto (I-II)

Dochody zatrzymane

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

VIl.

1 302

193

6 246

1. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

VI.

18198

2 194

6246

2. Kapita! wyp!acony (wielkosc ujemna)

V.

43 112

454

dluine papiery wartosciowe

Il.

31.12.2012

6 875

5. Sk:ladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

IlL

31.12.2013

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

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.):
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii A (w z!)
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii T (w z!)

759

831

32
43 045

122
18135

393 847,839121
393 588,097829
259,741292

169 372,889714
169 372,889714

109,29
109,44

107,07

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Defartamentu Ksit;gowosci Funduszy

I~

Bilans nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i iriformacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZf!SC sprawozdaniafinansowego.
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3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyj:ttkiem wyniku z operacji przypadaj:tcego ua jeduostk~ uczestnictwa)

I.

Przychody z Iokat
I.
2.

Przychody odsetkowe
Przychody zwi<)Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saido r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytu!u premii inwestycyjnej

I.

01.01.2012
31.12.2012

1202

1679

I 201

I 678

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

3.

II.

01.01.2013
31.12.2013

1

1

Koszty funduszu

333

323

Wynagrodzenie dia towarzystwa

326

321

2.

Wynagrodzenia dia podmiot6w prowadz'}cych dystrybucj;;

3.

Op!aty dia depozytariusza

4.

Op!aty zwi<)Zane z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu

5.

Op!aty za zezwoienia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Us!ugi w zakresie zarzl!dzania aktywami funduszu

8.

Uslugi prawne

9.

Us!ugi wydawnicze, w tym poligraficzne

5

10. Koszty odsetkowe
II. Koszty zwi<)Zane z posiadaniem nieruchomosci
12. Ujenme saido r6zuic kursowych
13. Pozostale

III.
IV.

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

v.

Przychody z Iokat netto (I-N)

VI.

Zreaiizowany i niezreaiizowany zysk (strata)
I.

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

2

2

0
333
869
-162

0
323
1356
937

-72

826

-90

III

707

2 293

1,79
1,78

13,54

z tytulu r6:inic kursowych
2.

Wzrost (spadek) niezreaiizowanego zysku (straty) z wyceny Iokat, w tym:

z tytulu r6:inic kursowych

VII.

Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadaj'}cy najednostk;; uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wynik z operacji przypadaj'}cy na jednostk;; uczestnictwa kategorii T (w z!)*)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

DliiJiJZQrJfilJ::_

duszy

r IIzabeia Kaiinowska

*)do wyliczenia podanych warto:ici zostala uwzgl?dniona cenajednostki uczestnictwa, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie kategorii T

Rachunek wyniku z operacji nale:iy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;H: sprawozdania
finansowego.
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4. ZEST AWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotych z wyjqtkiem liczbyjednostek uczestnictwa)

I. Zmiana Wartosci Akryw6w Netto
1. Warto§c aktywow netto na koniec poprzedniego okresn 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 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 kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitaln wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitaln wyplaconego (zmniejszenie kapitaln z tytuln odkupionychj.u.)
6. L~tczna 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

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii T
c) sa1do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii T
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj~tco od pocz~ttku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) 1iczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii T
b) 1iczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii T
c) sa1do zmian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii T

III. Zmiana wartosci aktyw6w netto na jednostkl; uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii T (wartosc, wg kt6rej nast'!pilo pierwsze zbycie w dniu 08.02.2013 r.)
2. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii T
3. Procentowa zmiana wartosci aktyw6w netto najednostky uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii T (zmiana 1iczona od 08.02.2013 r. wyra.Zona w stosunku rocznym)
4. Minima1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniach
- j ednostki kategorii T
wdniu
5. Maksyma1na wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa
- jednostki kategorii A
w dniach

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

18 135
707
869
-72
-90
707

27 420
2 293
1 356
826
111
2 293

24 203
207 358
183 155
24 910
43 045
40 665

-11 578
162 340
173 918
-9 285
18 135
40 022

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

224 474,949407
1 909 346,041077

-100 863,542300
1 552 351,423796

1 909 085,064781

1 552 35I,423796

260,976296

1 684 871,091670

1 653 214,966096

1 684 869,856666

I 653 214,966096

1.235004

224 474,949407

-100 863,542300

224 215,208115

-100 863,542300

259,741292

393 847,839121
4 059 490,584596

169 372,889714
2 150 144,543519

4 059 229,608300

2 I 50 144,5435I9

260,976296

3 665 642,745475

1 980 771,653805

3 665 641,510471

I 980 771,653805

1,235004

393 847,839121

169 372,889714

393 588,097829

I69 372,8897I4

259,741292
01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

107,07
107,23

101,47

109,29
109,44

107,07

2,07%
2,31%

5,52%

106,97
2013-01-16

101,49
2012-01-02
2012-01-04

107,21
2013-02-13

- jednostki kategorii T
wdniach
6. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii T
wdniu
ING Subfundusz Depozytowy (L)
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109,29
2013-12-30
2013-12-31
109,44
2013-12-30
2013-12-31

107,07
2012-12-31

109,29
2013-12-30
109,44
2013-12-30

107,04
2012-12-28

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

Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<tcych dystrybucjy
Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
Procentowy udzial oplat zwi<j.Zanych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz<tdzania ak'iywami funduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

0,82%
0,80%

0,81%
0,80%

Dyrektor Dt~si~t

Jl Izabela Kalinowska

Zestawienie zmian w aktywach netto nalety 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
Dzialalnosc Subfunduszu reguluj~ nastl(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 inwestyc,Y.jnych (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.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporz~dzone w jt;zyku polskim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym wykazane s~ w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkl( 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 r6znicl( pomil(dzy przychodami z lokat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strati() ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (strati() z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyjl(to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania fmansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zrnian w
a1.."tywach netto, noty obja5niaj~ce i informacjl( dodatkow~.
Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za rok 2012.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksil(gi rachunkowe dla lNG SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si~t oddzielnie dla ka2:dego subfunduszu.
1.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje si~t w ksil(gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje sil( w ksi~tgach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmuj~cej prowizjt;: maklersk~.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj~ cent; nabycia r6wn~ zeru.
4.
Skladniki 1okat otrzyrnane w zarnian za inne skladniki maj~ cen~t nabycia wynikaj~c~ z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zarnian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan~ o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieni~tzue.
5.
Zmian~t wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powoduj~c~ zrniany wysokosci kapitalu zakladowego ernitenta, ujmuje sil( w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje si~t zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub strati( ze zbycia lokat wylicza sit;: metod~ HIFO (najdrozsze sprzedaje si~t jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycenianych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia- oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej biez~cej wartosci ksil(gowej (nie
stosuje si~t do skladnik6w lokat b~td~cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Zysk lub strati( ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sil( nabycie skladnika.
Nalezu~ dywidend~t od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sil( w ksil(gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglt;dniaj~cy wartosci tego prawa.
Nalezu~ dywidendl( od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje si~t w ksil(gach rachunkowych w dniu, nastl(pnym po dniu ustalenia tego
prawa.
Niezrealizowany zyskl strata z wyceny lokat wplywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sil( w ksil(gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brakjest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgll(dnia sil( w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowi¥ail.
Jezeli transakcja kupna!sprzedazy skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zostala ujt;ta w ksil(gach rachunkowych w nastl(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 si~t wszystkie parametry wynikaj~ce z umowy kupna!sprzedazy, a
przede wszystkim dati( nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieni~tznych).
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje sil( w walucie, w kt6rej s~ wyra2:one, a takZe w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego d1a danej waluty na dzien ujl(cia tych operacji w ksil(gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu s~ wyra2:one w wa1utach, d1a
kt6rych NBP nie usta1a kursu- ich wartosc okresla sil( w relacji do euro.
Srodki w wa1ucie nabyte przez Subfundusz w ce1u rozliczenia transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w wa1ucie obcej nie
1okat Subfunduszu a ich ujl(cie w ksil(gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowi¥ania i nalezuosci Subfunduszu wynikaj~ce z zawartych transakcji kupna 1ub sprzedazy wa1uty w zwi¥ku z rozliczeniarni wa1utowyrni kupna
1ub sprzedazy papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmuj~ w szczeg61nosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dluzuych 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 r6zuic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienit;zuych, nalezuosci oraz zobowi¥ail w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pozyczek zaci~gnit;tych przez Fundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujenme sal do r6zuic kursowych powstale w zwi¥ku z wycen~ srodk6w pienit;zuych, nalezuosci oraz zobowi¥ail w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nalezue od srodk6w pienit;zuych na rachunkach bankowych oraz 1okat terrnioowych powit;kszaj~ wartosc aktyw6w Funduszu
w dniu wyceny.
W ka2:dym dniu wyceny tworzy sit; rezerwt; na przewidywane wydatki. Platnosci z tytu!u koszt6w operac,Y.jnych zmniejszaj~ uprzednio utworzon~
rezerwt;. Lirnitowane koszty operac,Y.jne s~ ujmowane w wysokosci nie przekraczaj~cej maksymalnego lirnitu rezerw. Rezerwa na1iczana jest ka2:dego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zrniany w kapita1e wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
stanowi~

17.
18.

19.

20.
21.

22.

"

Towarzystwo z tytulu administracji i zarz~dzania Subfunduszem pobiera na koniec ka2:dego miesi~ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci a1..'tyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.

;:
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24.

Koszty zwi¥ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane Sq w calosci z aktywow Subfunduszu. Jezeli koszty obciqi:ajq Fundusz w
calosci - partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktywow Netto(WAN) Subfunduszu do
WAN Funduszu na dzien wyceny poprzedzajqcy dzien ujt;cia zobowi¥ania 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 obciqi:ajq te Subfundusze
proporcjonalnie do udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.

25.

Dniem wprowadzenia do ksiqg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzien ujt;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, ze na potrzeby okreslenia wartosci aktywow netto na jednostkt; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnikow Subfunduszu w dniu wyceny).

26.
27.

Wszystkie zobowi¥ania zwi¥ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrai:ane Sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.
JU podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane Sq JU zapisane wg najwyzszej
ceny JU w danym rejestrze uczestnika.

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena ah.=tywow Funduszu, ustalenie zobowiazan i wvniku z operacji
Dniem wyceny jest dzien, na h.-tory przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W dniu wyceny oraz na dzien sporzqdzenia sprawozdania fmansowego Fundusz dokonuje: wyceny aktywow Funduszu oraz wyceny aktywow Subfunduszu;
ustalenia wartosci zobowi¥an Funduszu oraz zobowi¥ai1 Funduszu zwi¥anych z funkcjonowaniem Subfunduszu; ustalenia wartosci aktywow netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych na JU kai:dej kategorii a takZe ustalenia ceny zbycia i odkupienia JU kai:dej kategorii.
Wartos6 aktywow Funduszu oraz wartos6 zobowi¥ai1 Funduszu w danym dniu wyceny jest ustalana wg stanow aktywow w tym dniu wyceny oraz wartosci
ah.'tyw6w i zobowi¥ai1 w tym dniu wyceny. Wartos6 ah.iyw6w netto Funduszu ustala sit; pomniejszajqc wartos6 aktywow Funduszu w danym dniu wyceny o jego
Wartos6 aktywow netto Subfunduszu na JU kai:dej kategorii ustala sit; w oparciu o wartos6 aktywow netto Subfunduszu w danym dniu wyceny przypadajqcych na
JU danej kategorii podzielonq przez liczbt; JU tej kategorii ustalonq na podstawie rejestru uczestnikow i subrejestru uczestnik6w w tym dniu wyceny.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;, a zobowi¥ania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz §
26-28 Rozporzqdzenia.
Wartos6 godziwq skladnik6w Jokat notowanych na ah.iywnym rynku wyznacza sit; w oparciu o h.'l!rsy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
ll. Wycena skladnik6w lokat notowanych na ah.jywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sq nastt;pujqce skladniki lokat notowanych na ah.'tywnym rynku :
I) listy zastawne,
2) dluzue 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;zuego.
2.
Wartos6 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 ah.-tywnym rynku w dniu wyceny.
Jezeli wolumen obrot6w na danym skladniku lokat by! znaczqco niski, albo na danym skladniku Jokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dostt;pny kurs
3.
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostt;pny jest kurs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartos6 godziwq skladnik6w Jokat wymienionych w ust. I notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien wyceny nie jest zwyklym dniem dokonywania
4.
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 okreslonymi w ust. 5.
5.
W przypadkach, o h.'t6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit; wartos6 wyznaczonq zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, ze o wyborze takiego rynku decyduje wysokos6 wolumenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokos6 wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identyczna, to do wyceny przyjmuje sit;
cent; z rynh.'ll o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostt;pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) a na rynku gl6wnym dostt;pne Sq informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sit; sredniq arytmetycznq z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y, z tym, ze uwzglt;dnienie wylqcznie oferty sprzedai:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;du na brak ofert sprzedai: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 sprzedai:y z innego aktywnego rynku, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesiqcu.
3) jezeli niedostt;pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sit; wartos6 oszacowanq przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Sq dostt;pne - stosuje sit; wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowanq niezaleznq jednostkt; swiadczqcq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplyw6w pienit;znych
zwi¥anych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt; takq uznaje sit; za niezalei:nq, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zalezuym od Towarzystwa.
4) jezeli niedostt;pne Sq wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszonq na aktywnym rynku cent;
nier62:niqcego sit; istotnie skladnika, w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.
6.
W przypadku skladnik6w lokat bt;dqcych przedmiotem obrotu na wit;cej niz jednym aktywnym rynku, wartosciq godziwq jest kurs usta1ony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje sit; na koniec kai:dego kolejnego miesiqca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladnih.'ll lokat w okresie ostatniego pelnego miesiqca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik Jokat notowany jest jednoczdnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynh.'l! gl6wnego jest mozliwos6 dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku;
4) w przypadku, gdy papier wartosciowy nowej emisji jest wprowadzony do obrotu w momencie, ktory nie pozwala na dokonanie porownania w pelnym
okresie wskazanym w ph.'t 2) to ustalenie rynku gl6wnego nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowan do konca okresu por6wnawczego Jub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obrot papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
7.
R YNEK AKTYWNY to rynek spelniajqcy lqcznie nastt;pujqce kryteria:
1) instrumenty bt;dqce przedmiotem obrotu na rynku Sq jednorodne,
2) zazwyczaj w kai:dym momencie wystt;pujq zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane Sq do publicznej wiadomosci.
8.

Razem z comiesJt;cznym usta1aniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badaJq ah.'tywnos6 rynku d1a kai:dego skladnika Jokat] Jez i przez
· t;
rynek
badany miestqc by! dostt;pny kurs transakcyJny (lub frxingowy) Jub dostt;pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzedazy, to uznaJe s~
dla danego skladnika Jokat Jest ah.'tywny.
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III. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnvm rynk:u
I.
Zgodnie z postanowieniami niniejszego punk"1u wyceniane Sq nast<;pujqce skladniki Jokat nienotowanych na ak--tywnym rynku:
1)
instrumenty pochodne,
2)
listy zastawne,
3)
dlul:ne papiery wartosciowe,
4)
j ednostki uczestnictwa,
5)
certyflkaty inwestycyjne,
6)
tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne Jub instytucje wsp6lnego inwestowania majqce siedzib<; za granicq,
7)
depozyty,
8)
waluty nieb<;dqce depozytami,
9)
instrumenty rynk:u pieni<;znego.
2.
Wartosc skladnik6w Jokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si<;, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w
I) w przypadku dlumych papier6w wartosciowych, Jist6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieni<;Zilego 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 oka2:e sit; konieczne. Sk:utek 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 cit;zar pozostalych
koszt6w Subfunduszu.
2) dlume papiery wartosciowe zawierajqce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne Sq scisle powiqzane z wycenianym papierem dlu2:nym to wartosc calego instrumentu
fmansowego bt;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu finansowego modelu wyceny uwzglt;dniajqc w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg61nych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) W przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie Sq scisJe powiqzane Z wycenianym papierem diuZnym, wowczas WartOSC wycenianego
instrumentu fmansowego bt;dzie stanowic sum<; wartosci dlumego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzglt;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wla5ciwe 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 Jokat- 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 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
skorygowanq cent; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienit;mych okreslony w warunkach
transakcj i).
IV. Szczeg6lne metody wyceny skladnik6w lokat
I.
Papiery wartosciowe nabyte przy zobowiqzaniu sit; drugiej strony do odk:upu wycenia sit;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy k:upna, metodq skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglt;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka2:e sit; konieczne.
2.
Zobowiqzania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowiqzaniu sit; Funduszu do odkupu, wycenia sit;, poczqwszy od dnia zawarcia umowy
sprzeda2:y, metodq korekty r6Znicy pomit;dzy cenq odk:upu a cenq sprzeda2:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3.
W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do v.ysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzieiJ. przeszacowania, nowo ustalonq skorygowanq cent; nabycia tego skladnika i stanowi podstawt; do
wyliczeiJ. skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sit; dluzue papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
4. Naleznosci z tytulu udzielonej pozyczki papier6w wartosciowych wycenia sit; wedlug zasad przyjt;tych dla tych papier6w wartosciowych.
5.
Zobowiqzania 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 dlumymi stosuje sit; ponizsze melody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powit;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
2) w przypadk:u jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp61nego inwestowania majqce siedzib<; za granicq- wycena w oparciu o ostatnio ogloszonlj wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny Jub tytul uczestnictwa, z uwzglt;dnieniem zdarzeiJ. majqcych wplyw na ich wartosc godziwq, jakie mialy rniejsce po dniu ogloszenia wartosci
aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny Jub 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 pienit;zuych;
4) w przypadku walut nie b<;dqcych depozytarni- ich wartosc wyznacza sit; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego na
dzieiJ. 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 rynk:u.
3.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1, ustalane Sq w porozurnieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny b<;dq stosowane w spos6b ciqgly. W
przypadk:u dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Fundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze b<;dq prezentowane, w przypadku gdy zostaly
wprowadzone w pierwszym p61roczu rok:u obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu fmansowym, natorniast 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 zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si<; lub ustala w walucie, w kt6rej Sq notowane na aktywnym rynku, a w przypadk:u,
gdy nie sq notowane na aktywnym rynk:u - w walucie, w kt6rej Slj denominowane.
2.
Aktywa oraz zobowiqzania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje si<; w walucie, w kt6rej wyceniane Sq aktywa i ustalane zobowiqzania Funduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dost<;pnego sredniego k:ursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3. Wartosc aktyw6w notowanych lub denominowanych w walutach, dla kt6rych Narodowy Bank Polski nie wylicza k:ursu, okresla si<; w relacji do euro.

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

31.12. 2013

31.12.2012

193

175

193

175

31.12.2013

31.12.2012

7
21

5
13

39

45

10

29

14
31

67

63

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 aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi<jZaniu sit; do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na jednostki uczestnictwa
Z tytulu odi-'Upionych 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;czer\.
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:
- wobec urzrdu skarbowego
- wynagrodzenie TFI

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

Bank I Waluta
ING Bank Shjski S.A. I PLN

Wartos6 na 31.12.2013
wPLN
2 194

Wartos6 na 31.12.2012
wPLN
1 302

II. SREDNl W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENI~ZNYCH UfRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZJ\.CYCH
ZOBOWif\.ZAN SUBFUNDUSZU - w tys.
Waluta
Srednia wartos6 w PLN
Sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
PLN
8 384
pienit;Zilych:
ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIE~ZNYCH
Nie dotyczy.

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBClf\.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\.ZAN SUBFUNDUSZU R YZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
Sredni wai:ony okres do wykupu (duration) Subfunduszu wyni6sl 0,65 roku.
a) wskazanie aktyw6w obcil)Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikajl)cym 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 dzier\. bilansowy papiery dluZile o stalym oprocentowaniu stanowily 28,47%,
zerokuponowe 10,54% wartosci al-"1yw6w Subfunduszu.
b) wskazanie aktyw6w obcil)Zonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienit;Zilych wynikajl)cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dlui:nych instrument6w fmansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pienit;Zilych wynikajl)ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo usta1ana jest d1a danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe. W portfelu Funduszu znajdujl) sit; papiery
wartosciowe, kt6rych oprocentowanie zalezy od wysokosci stawek WIBOR 6M. Na dzier\. bilansowy w sklad lokat Funduszu wchodzily papiery dluZile o
zmiennym oprocentowaniu, kt6re stanowily 40,56% wartosci al-"1yw6w.
2. POZIOM OBClf\.ZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\.ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi czynnikami ryzyka kredytowego sl): ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpit;tosci kredytowej.
Uczestnicy funduszu akceptujl) niskie ryzyko kredytowe wynikajl)ce z inwestycji w instrumenty dluZile emitowane 1ub gwarantowane przez Skarb Par\.stwa.
Inwestycje w papiery komercyjne oraz ob1igacje municypalne i korporacyjne wil)Zl) sit; z wyzszym ryzykiem kredytowym, uzalei:nionym od wiarygodnosci
kredytowej emitenta. Nieskarbowe dluZile papiery wartosciowe stanowil) 2,24% wartosci aktyw6w.
Posiadane emisje obligacji in.frastrukturalnych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego majl) gwarancje Skarbu
Par\.stwa. W aktywach Subfunduszu znajdujl) sit; r6wniez obligacje wlasne tego banku. Agencja Ratingowa Fitch nadala dla BGK rating na poziomie
r6wnym ratingowi Polski: rating dlugoterminowy (IDR) "A-", z perspektywl) stabilnl); rating kr6tkoterminowy (IDR) "F2"; rating wsparcia okreslono na
poziomie 1. Obligacje Banku Ochrony Srodowiska (BOS) Sl) obligacjami niezabezpieczonymi. W kwietniu 2013 roku agencja ratingowa Fitch utrzymala i
potwierdzila rating d1a tego banku na poziomie: ocena dlugoterminowa BBB z perspektywl) stabilnl) i ocena kr6tkoterminowa F3; rating wsparcia okreslono
na poziomie 1. Obligacje PGE Po1skiej Grupy Energetycznej Sl) obligacjami zabezpieczonymi. Agencja Fitch nadala sp6lce rating dlugoterminowy na
poziomie BBB+ z perspektywl) stabilnl). Obligacje Santander Consumer Bank S.A. majl) gwarancjt; Santander Consumer Finance S.A. Rating gwaranta
emisji zostal ustalony przez trzy agencje: Fitch na poziomie BBB+(dlugoterminowy), F2(kr6tkoterminowy); Moody's na poziomie Baa2(dlugoterminowy),
P2(kr6tkoterminowy); Standard&Poor's na poziomie BBB-(dlugoterrninowy), A-3(kr6tkoterminowy).
Inwestycje w 1okaty bankowe zwi<jZane Sl) z ryzykiem kredytowym banku. Pozostaj<jce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie 1okowane S<j
na 1okatach overnight. Lokaty te zakladane Sl) na okres jednego dnia roboczego lub na okres obejmujl)cy dzier\. otwarcia lokaty oraz nastt;pujl)ce po nim dni
N w2
wolne od pracy. Na dz1er\. bi1ansowy stanow1iy 5,09% wartosc1 aktyw6w. Dodatkowo 14,89% wartosci aktyw6w ulokowane bylo w depo]~
r6znych bankach
ING Subfundusz Depozytowy (L)
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3. POZIOM OBCIAZENIA AKTYWOW I ZOBOWJAZAN SUBFUNDUSZU R yzYKIEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to I)'Z)'ko spadku wartosci aktyw6w netto funduszu spowodowane zmianami kursu waluty polsk:iej w stosunku do walut obcych.
Na dzien bilansowy ak-tywa i zobowi<j.Zania Subfunduszu nie S'! obcilji.one ryzykiem walutowym.

NOTA6
mSTRUMENTYPOCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zaci'!gal kredyt6w i pozyczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
L W ALUTOWA STRUKTURA POZYCll BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na waluty polsk'!
Wszystkie pozycje bilansu wyratone S'! wyl'!cmie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst'!pily.

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

Grupy lokat
obligacje
bony skarbowe
Razem

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-77
5
-72

817
9
826

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

Grupy lokat
obligacje
Razem

01.01.2013
31.12.2013

01.01.2012
31.12.2012

-90
-90

Ill
Ill

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

NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelk:ie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj'!tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi<j.Zanych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obcilji.en
nalozonych przez wi3Sciwe organy pailstwowe w zwi<j.Zku z dzialalnosci'! Subfunduszu, kt6re pokrywane S'! bezposrednio z aktyw6w Subfunduszu i nie podlegaj'!
limitowaniu.
2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOWNIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRJ;:BNIENIE CZJ;: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.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:

kategoria A
kategoria P
kategoria S
kategoriaF
kategorial
kategoriaK
kategoriaE
kategoria T

maksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia

wynagrodzenie
faktycznie pobrane

(w%)
0,80
0,80
0,80

(w%)
0,80

0,80
0,80
0,80
0,75
0,65

0,65
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NOTA12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)
- jednostki uczestnictwa kategorii A
- jednostki uczestnictwa kategorii T

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

43 045

18 135

27 420

109,29
109,44

107,07

101,47

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor

of[JiJJOflJll5:::.nduszy
1

1 lzabe1a Kalinowska
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8. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znaczl!cych zdarzeniach dotyczl!cych !at ubieglych, uj'rtych w sprawozdaniu finansowym za biei:l!CY okres
sprawozdawczy.
Nie zaszly.

2)

Informacje o znaczl!cych zdarzeniach jakie nastl!pily po dniu bilansowym, a nieuwzgl'rdnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/114033/66/8/13114/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach ING SFIO - ING Subfundusz Stabilny G1obalnej Alokacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roznic pomi'rdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporzl!dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bl'rdow podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do mozliwosci 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 ocen'r sytuacji
mahtkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

7)

Pozostale informacje.
Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz oblicza calkowit'! ekspozycjl( 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 zaangl!Zowania.
Stosownie do wyliczen dokonanych na podstawie ww. rozporz'!dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dtwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, S'! nastl(pUj'!ce:

I
Nazwa Subfunduszu

Metoda

ING (L) Depozytowy Metoda zaangl!Zowania

Oczekiwana wartosc wskainika dtwigni
Nieprzekraczalna wartosc I finansowej oraz prawopodobienstwo jego
przekroczenia
calkowitej ekspozycji 1
100% wartosci aktyw6w
netto subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
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-

Portfel
referencyj ny

-

- l

lNG Subfundusz Depozytowy (L)
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

OSWIADCZENIE ZARZJ\DU
Zgodnie z wymogami att. 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 Depozytowego (L), na kt6re sklada sicr :
I ) wprowadzenie do sprawozdan ia finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzieit 31 grudnia 2013 r. o wartosci 40 .725 tys. zlotych;
3) bilans sporz'!dzony na dzien 31 grudnia 2013 r. , kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumcr 43.045 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 707 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 24.910 tys. zlotych;
6) noty objasniaj'!ce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Prezes Zarzqdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

c~~~& - ,_____
Dariusz Korona
Czlonek Zar::qdu

•

Gerardus Dashorst

Czlonek Zarzqdu

~~0~(/
Czlonek Zarzqdu

,1~

Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Fu ndus:::y

Warszmva, 7 kwietnia2014 r.

lNG
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 - lNG Bank Slct-ski S.A. jako Depozytariusz dla lNG

Subfunduszu

Depozytowego (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze dane dotyczct-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., sporzct-dzonego 7 kwietnia 2014 r., set- zgodne ze stanem faktycznym.
LAS I~
PCA UYIU:.K 1Ut<;\

Departamentu_ p~racji Rynk611 Fi.n:1nsowy ,
D "'!' K L K. t· U K

DepaJ1amcntu Op~rac Rynk6w Finansowycl
! Khentow rategicznych

' K n~trateglcznycll
~bw.-.mir

Trapszo

Krzysz

lNG BANK SLASKI Sp6lka 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 - 130 100 000,00 zl

KRS 5459

Kapital wplacony- 130 100 000,00 zl

S~d

Rejonowy w Katowicach

ING JiaJ
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,

Rok 2013 byt korzystny dla akcji, zwtaszcza na rynkach rozwiniEitych. NajwiEikszy rynek na swiecie (USA) zanotowat wzrost
o ok. 30% (S&P500). W najwiEikszej gospodarce Europy (Niemcy), indeks gietdowy DAX wzr6st o mocne 25%. Jednak liderem wsr6d
kraj6w ro zw iniEitych okazata siEi Japonia, gdzie gt6wny wskainik gietdowy Nikkei wzr6st o prawie 57%. lndeks SO najwiEikszych sp6tek
europejskich zanotowat wzrost o 18%, do czego przyczynity siEi nie tylko sp6tki niemieckie, ale takze francuskie, wtoskie oraz
holenderskie . Dowodzi to, ze inwestorzy coraz mniej obawiajq siEi o stan europejskiej gospodarki. Mniej optymistycznie przedstawiata
siEi sytuacja na rynkach wschodzqcych. Najmocniej z duzych rynk6w rozwijajqcych SiEi 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 nalezaty do sredniak6w. WIG ze wzrostem rzEidu 8% plasowat siEi pomiEidzy rynkami rozwiniEitymi
(srednio +25%) i rynkami rozwijajqcymi siEi (srednio -5 %). Z kolei wyceny w Polsce, jesli brae po uwagEi zyski sp6tek, zblizone SCJ do
kraj6w rozwiniEitych, a jesli wz iqc pod uwagEi majqtek- do rynk6w wschodzqcych. Mogtoby to oznaczac, ze inwestorzy spodziewajq siEi
wzrost6w wynik6w polskich przedsiEibiorstw w najblizszym okresie. Ubiegty rok byt podobny do roku 2009, jesli chodzi o klasEi sp6tek
odnotowujqcych wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przyniosto inwestowanie w mate i srednie sp6tki (okoto 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej wypadty duze sp6tki (WIG20 -7%}. Z kolei najbardziej zyskowne okazato siEi inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%). Straty przyni6st natomiast sektor materiatowy (-32%) oraz zywnosciowy (-11%).
Dla rynku dtugu rok 2013 byt zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byt pozytywny jednak p6iniej byto
tylko gorzej. W czerwcu, po trwajqcej okoto dwa lata hossie na rynku obligacji skarbowych, nastqpita gwattowna przecena,
spowodowana globalnym odwrotem in westor6w od tej klasy aktyw6w, szczeg61nie od obligacji dtugoterminowych. W Polsce, z uwagi
na duze zaangazowanie na tym rynku zagranicy, odczulismy to ze zdwojonq sitq. Do kor\ca roku inwestorzy zagraniczn i systematycznie
sprzedawal i polskie obligacje. We wrzesniu dodatkowym argumentem zwiEikszajqcym skaiEi 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 zmianEi polityki
inwestycyjnej oraz nazwy subfunduszu lNG Srodkowoeuropej skiego 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 optatEi za zarzqdzanie funduszami dostEipnymi w ramach tego
produktu. Zmiany te zostaty 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 zostaty procesy potqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO . W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostat przejEity przez subfundusz lNG (L) Globalnych Mozliwosci, a subfundusz lNG (L) Papier6w Dtuznych Rynk6w
Wschodzqcych (Waluta Lokalna) zostat przejEitY przez lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) .
Planujemy nadal rozwijac i uatrakcyjniac naszq ofertEi produktowq, tak by jak najlepiej spetniac Par\stwa 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 zauwaza lny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnym i (IKE, IKZE, PPE). Wydaje SiEi, ze w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne OSZCZEidzanie staje SiEi koniecznosciq
dostrzeganq przez coraz szersze krEigi Polak6w.
Zyczymy Par\stwu, aby caty rok 2014 byt udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapraszamy na naszq stronEi www .ingtfi.p l

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 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 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

Prezes Zarzqdu
IN

FIS.A.

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
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Robert Bohynik

ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI RYNKOW
WSCHODZi\CYCH (WALUTA LOKALNA) (L)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU
WRAZ Z OPINII\ NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Rondo 01\IZ 1
00-124 Warszawa

Tel. +"18
Faks +48

70 00
70 01

warszawa@pl.ey.com
www.ey.com/pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej lNG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zalqczonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu Obligacji
Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach ING
Specjalistycznego 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 informacj(( dodatkowq (,zalqczone jednostkowe sprawozdanie finansowe").
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 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((gi 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 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 ocen(( poprawnosci
przyjytych i stosowanych przez Zarzqd Towarzystwa zasad rachunkowosci i znaczqcych
szacunk6w dokonanych przez Zarzqd Towarzystwa, jak i og6lnej prezentacji zalqczonego

odpc>wied21alnoscia sp. k.. (dawniej Ernst & Young f\ud1t

Gosoodarczv l<rajowego Rejestru Sqdowego,

z o.o.)

0000£181039, NIP 526-020-79-76

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 ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji majf!tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
3 1 grudnia 2013 roku;
• sporzf!dzone zostalo zgodnie z wymagaj'!cyml zastosowania zasadami (polityk'!)
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 formtt i tresc sprawozdania finansowego przepisami prawa
regulujf!cymi przygotowywanie sprawozdan 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
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku, o kt6rym wydalismy opinitt z dniem 7 kwietnia
2014 roku.

WlffiJenlU

Ernst & Young Audyt Polska sp6lka
z ograniczonf! odpowiedzialnosci'! sp. k.
(dawniej: Ernst & Young Audit sp. z o.o.)
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr ewidencyjny 130

Emst & Young Audyt Polska
sp6lka z ograniczon'l odpowiedzialnosdq

Kluczowy Biegly Rewident

sp6lka komandytowa
Rondo ONZ 1. 00-124 Warszawa

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzctcych (Waluta Lokalna) (L)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO lNG SUBFUNDUSZ OBLIGACJI RYNKOW WSCHODZt\CYCH
rNALUTALOKALNA)~)

Nazwa funduszu:

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Typ funduszu:

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

ING SFIO posiada osobowosc prawnlj. ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzljcych (L) utworzony w ramach Funduszu
nie posiada osobowosci prawnej.
Data utworzenia:
26 paidziernika 2009 r. decyzjlj Komisji Nadzoru Finansowego DFL/4033/38/12/08/09NIIU/9-7-l!MG
Okres na jaki zostal utworzony: Fundusz zostal utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 501
ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzljcych (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach Funduszu (nazwalskr6t
nazwy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ING Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I ING (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych USA (L) /lNG (L) Sp61ek Dywidendowych USA
ING Subfundusz Europejski Sp61ek Dywidendowych (L) /lNG (L) Europejski Sp61ek Dywidendowych
ING Subfundusz Japonia (L) I ING (L) Japonia
ING Subfundusz Nowej Azji (L) I ING (L) Nowej Azji
ING Subfundusz Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzljcych (L) /lNG (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzljcych
ING Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) I ING (L) Ameryki Lacinskiej
ING Subfundusz Globalny Dlugu Korporacyjnego (L) I ING (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego
ING Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I ING (L) Globalnych Mozliwosci
ING Subfundusz Depozytowy (L) I ING (L) Depozytowy

11. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz:tcych (Waluta Lokalna) (L) I lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodz:tcych (Waluta Lokalna)
12. ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzljcych (L) I ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzljcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizuj<j indywidualn<j polityk<; inwestycyjn<j dzit;ki czemu Uczestnik, w ramachjednego Funduszu, moze realizowac r6:lne cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osi<jgnit;cia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% ah.-tyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrt;bnionego w ramach funduszu zagranicznego ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o
zrniennym kapitale (SICAV).
Srodki Subfunduszu inwestowane S<j w papiery wartosciowe zgodnie z nastt;pnjljcymi zasadan1i dywersyfikacji lokat:
1. dluzne papiery wartosciowe i Instrumenty Rynku Pienit;mego, w tym w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, port;czone lub
gwarantowane przez Skarb Pailstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrt;bnionego w ramach funduszu zagranicznego
ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SJCAV)- od 70% do 100% wartosci ah.-tyw6w,
3. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych maj<jcych siedzibt; w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2,
Subfundusz nie okreslil wzorca sluzljcego do oceny efeh.-tywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajljcego zachowanie sit; zmiennych rynkowych .

Organ Funduszu
Firma:
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (ING TFI S.A., Towarzystwo)
Warszawa
Siedziba:
Adres:
ul. Topiell2, 00-342 Warszawa
S<jd rejestrowy: S<jd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzial Gospodarczy KRS
Numer:
0000039430
Data wpisu:
3 wrzesnia 2001 r.
Kapital zakladov 15.250.000 PLN
Towarzystwo jest sp61klj akcyjn<j prawa polskiego, kt6rej 100% kapitalu akcyjnego nale:ly doING Investment Management (Polska) S.A. (ING IM (Polska) S.A.).
ING IM (Polska) S.A. jest sp6lk<j akcyjn<j prawa polskiego, w kt6rej 100% akcji posiada ING Investment Management (Europe) B.V .. Fundusz, reprezentowany
przez lNG TFI S.A., zawar! zING IM (Polska) S.A. umowt; o Zarzljdzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzljdy 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 sp6lek handlowych (K.s.h), tj. poprzez przeniesienie calego majljth.'ll sp61ki ING IM (Polska) S.A. na sp61kt; ING TFI S.A. Poiljczenie
nast<jpi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmuj<jcej poprzez emisj<; nowych akcji, kt6re sp6lka przejmuj ljca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan pol<jczenia sporzljdzony 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 16.10.2013 r. Zarz<jdy obu Sp61ek dzialajljc na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostt;pnily opinit; bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu polljczenia, o kt6rej mowa w art. 503 § 1 K.s.h.

Okres sprawozdawczy
Sprawozdanie fmansowe 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 Subfunduszu zostalo sporz<jdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez ING SFIO w dajljcej sit; przewidziec przyszlosci, tzn. w ci<jgu co
najmniej 12 miesi<;cy od 31.12.2013 r. Nie istniejlj okolicznosci wskazuj<jce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

Podmiot, kt6ry przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ograniczon<j odpowiedzialnosci<j sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ l, Warszawa
lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L)
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Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je ro:inicujl!cych
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 przypadku kazdego nastypnego nabycia.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersjl! oraz zamianl! jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wy:lszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - max. 2% wartosci a1.."tyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystcybutor6w oraz pod warunkiem
oferowania programu przez Fundusz lub dystcybutora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okresla umowa dodatkowa.
- rninimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku kazdego nastypnego
nabycia
- w zwil!Zku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjl! oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplaty za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplaty umorzeniowl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI - max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charah."terystyka jednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujl! zadek.larowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycxjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadek.larowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sl! zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okresla umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadh.'U kazdego nastypnego nabycia.
- w zwi¥ku z nabywaniem, odh.'Upieniem, konwersjl! oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplat~ dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadekiarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego, pobieran~
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu iub subfunduszu doceiowym.
- oplat~ umorzeniow~ w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadekiarowanej przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego pobranej z
kwoty nalezuej Uczestnikowi z tytulu odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii E (pierwsze zbycie jednostki w dniu 24.10.2013 r.):
- zbywane wyl~cznie w ramach program6w inwestycyjnych, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystl)'butor6w oraz pod warunkiem
oferowania prograrnu przez Fundusz lub dystl)'butora i zawarcia przez uczestnika umowy dodatkowej. Warunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii E
okresla umowa Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI) iub Pracowniczego Programu Emerytainego (PPE).
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz I% 1..-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu doceiowym.
- wynagrodzenie TFI - max. I% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!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 iub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI iub PPE.
- rninimalna 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 zarzl!dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamian~jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat~ za konwersj~ I zamian~ w wysokosci nie wyzszej niz I% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu doceiowym.
- wynagrodzenie TFI - max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- 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.
- rninimalna wysokos6 wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa rninimalna 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, konwersjl!, odkupieniem oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplaty dystrybucyjn~ w wysokosci nie wyzszej niz I 0% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat~ za konwersjy I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu iub subfunduszu doceiowym.
- 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 TFI - max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (pierwsze zbycie jednostki w dniu 22.10.2013 r.):
- zbywane wyll!cznie w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE lub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz iub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresia umowa IKE oraz umowy IKZE.
- rninimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mog~ przewidywac wyzszl! minimaln~ wysokosc wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kazdego nastypnego nabycia kategorii K jednorazowa rninimalna ll!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~ dystcybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywcy
- oplat~ za konwersj~ I zamiany w wysokosci nie wy:lszej niz 3% 1..-woty przeznaczonej na nabycie w funduszu iub subfunduszu doceiowym.
ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (Waluta Lokalna) (L)
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- 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 lub IKZE i nie moze bye pobierana z tytulu odk11pienia w rarnach konwersji lub zarniany.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
W zwil)Zku ze zmianl) statutu ING SFIO z dnia 5 czerwca 2013 r., Subfundusz moze r6wniez zbywac jednostki uczestnictwa kategorii T.
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (pierwsze zbycie jednostki w dniu 24.10.2013 r. ):
- zbywane wyll)cznie w ramach PPI 1ub PPE bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okresla umowa PPI lub PPE.
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersj'! oraz zarnian<)jednostek uczestnictwa kategorii T Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn<) w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zarniant; w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,9% 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

31.12.2012

wartosc wg
wartosc na % udzialw
ceny nabycia dzieii bilansowy
aktywach

wartosc wg
wartosc na % udzial w
ceny nabycia dzieii bilansowy aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6lkach z ograniczon1! odpowiedzialnosci1!
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego
inwestowania maj<jce siedzibt; za graniq

13 984

13 258

94,81

2 494

2 639

91,41

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
'S tatki morskie
Inne
RAZEM

13 258

13 984

94,81

2494

2 639

91,41

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

~,~,T~
Izabela Kalinowska

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZ?SC sprawozd.aniafinansowego
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2) Tabele uzupelniajqce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOW ANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ;\CE SIEDZIB~ ZA GRANIC;\

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

1.

nienotowane

nie dotyczy

ING (L) Renta Fund EMD (Local Bd) (PLN) Hd »IC (SICAV)

Luksemburg

635,873

ILEMICH LX- LU0679203504

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

Wartosc wg
ceny nabycia
13 984

13 984

Wartosc na
31.12.2013

Udzial w
aktywach%

13 258

94,81

13 258

94,81

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 EMITOWANE PRZEZ MIF;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!!dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj!!tkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

1.

13 984

2 887

456

194

2. Naleznosci

270

54

3. Transakcje przy zobowi!)Zaniu sit; drugiej strony do odkupu

0

0

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

0

0

0

0

13 258

2 639

0

0

6. Nieruchomosci

0

0

7. Pozostale aktywa

0

0

Aktywa

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

dluzne papiery wartosciowe

63

120
2 767

Kapital funduszu

13 921
15 596

1. Kapital wplacony

36 710

4 326

-21 114

-1676

-949

-28

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z 1okat netto

-125

-11

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

-824

-17

-726
13 921

2 767

II.

Zobowi!)Zania

Ill.

Aktywa netto (I-II)

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)
V.

VI.
VII.

31.12.2012

1. Srodki pienit;i:ne i ich ekwiwalenty

dluzne papiery wartosciowe

IV.

31.12.2013

Dochody zatrzymane

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

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.)
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria E
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria K
Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria T
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii A (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii E (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii K (w zl)
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii T (w zl)

2 650

145

137 951,786388
137 563,538657
38,763740
64,922919
284,561072

24 595,128024
24 595,128024

100,91
101,07
101,00
101,08

112,51

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorDepf~
J!bela Kalinowska

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

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

I.

Przychody z 1okat
1.

19.01.2012
31.12.2012

63

9

15

4

48

5

177

20

176

19

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<jZane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie sal do r6znic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

II.

01.01.2013
31.12.2013

Koszty funduszu
1.

Wynagrodzenie d1a towarzystwa

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzl)cych dystrybucjy

3.

Op1aty 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 zarzl)dzania ah.'tywami 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.

III.
IV.
V.
VI.

Pozostale
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-lll)
Przychody z lokat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia 1okat, w tym:

1

1

0
177
-114
-1678

0
20
-11
128

-807

-17

-871

145

-1 792

117

-13,01
-7,20
-7,14
-7,19

4,78

z tytulu r6inic kursowych
2.

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny 1okat, w tym:

z tytulu r6inic kursowych

VII.

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

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

"""'Mlli!il/?~
~~:ska

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
sprawozdania finansowego.
ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L)
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4. ZESTA WIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
(w tys.zlotyclz z wyjqtkiem liczby jednostek uczestnictwa)
01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

2 767
-1 792
-114
-807
-871
-1 792

0
117
-11
-17
145
117

12 946
32 384
19 438
11154
13 921
9 780

2 650
4 326
1 676
2 767
2 767
1105

01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

1. Zrniana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
b) 1iczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
c) sa1do zrnian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T

113 356,658364
294 134,031058

24 595,128024
40 785,226616

293 695,837128

40 785,226616

2. Liczba jednostek uczestnictwa narastaj:tco od pocz:ttku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
c) sa1do zrnian liczby jednostek uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
- j ednostki kategorii E
- jednostki kategorii K
- j ednostki kategorii T

137 951,786388
334 919,257674

24 595,128024
40 785,226616

334 481,063744

40 785,226616

I. Zmiana Wartosci Akzywow 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) 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. Zrniany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wp!aconego (powiykszenie kapita!u z tytu!u zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)
6. L:tczna 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

lL Zmiana liczby jednostek uczestnictwa

Ill. Zmiana wartosci akzywow netto na jednostkf uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E (wartos6, wg kt6rej nastl!pi!o pierwsze zbycie w dniu 24.10.2013 r.)
- jednostki kategorii K (wartos6, wg kt6rej nastl!pilo pierwsze zbycie w dniu 22.10.2013 r.)
- jednostki kategorii T (wartos6, wg kt6rej nastl!pilo pierwsze zbycie w dniu 24.10.2013 r.)
2. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E
- j ednostki kategorii K
- jednostki kategorii T
*) cena emisyjna

lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w

Wschodz~cych

(Waluta Lokalna) (L)
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88,709939
64,922919
284,561072

180 777,372694

16 190,098592

180 727,426495

16190,098592

49,946199
0,000000
0,000000

113 356,658364

24 595,128024

112 968,410633

24 595,128024

38,763740
64,922919
284,561072

88,709939
64,922919
284,561072

196 967,471286

16 190,098592

196 917,525087

16 190,098592

49,946199
0,000000
0,000000

137 951,786388

24 595,128024

137 563,538657

24 595,128024

38,763740
64,922919
284,561072
01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

112,51
107,19
107,06
107,19

100,00*)

100,91
101,07
101,00
101,08

112,51

~

3. Procentowa zmiana wartosci ak."tyw6w netto najednostk~ uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii E (zmiana liczona od 24.10.2013 r. wyratona w stosunk<~ rocznym)
- jednostki kategorii K (zmiana 1iczona od 22.10.2013 r. wyratona w stosun1.<~ rocmym)
- jednostki kategorii T (zmiana liczona od 24.10.2013 r. wyratona w stosunlm rocmym)
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- j ednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostk~ uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii E
wdniu
- jednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu
6. Wartosc aktyw6w netto
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii E
wdniu
- j ednostki kategorii K
wdniu
- jednostki kategorii T
wdniu

najednostk~

01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

-10,31%
-30,65%
-29,51%
-30,60%

13,35%*)

97,86
2013 -09-03
100,36
2013 -12-04
100,32
2013-12-04
100,37
2013-12-04

96,17
2012-06-01

117,73
2013-05-09

112,56
2012-12-28

~

107,35
2013 -10-25
107,35
20 13-10-25
107,35
2013-10-25

uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
101,01
2013 -12-30
101,16
2013 -12-30
10 1,10
2013 -12-30
101,18
2013-12-30

112,56
2012-12-28

01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

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

1,81%

1,87%

1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz<jcych dystrybucj~
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi<jZanych z prowadzeniem rejestru al.:tyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarzljdzania aktywami funduszu

1,80%

1,79%

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

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrel..1:or De

W sprawozdaniu finansowym wystl(puje r6tnica pomil(dzy wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej wyceny w o!..Tesie sprawozdawczym a wartosciq aktyw6w
netto na koniec bietqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z ujl(cia w wycenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
tego okresu,jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly ujl(te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto nalety analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZI(SC
sprawozdania jinansowego.
ING Subfundusz Obligacji Rynkow Wschodzqcych (Waluta Lokalua) (L)
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5. NOTY OBJASNIAJ"'CE
NOTAl
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dziala1nos6 Subfunduszu regu1uj~ 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 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 finansowe jest sporz~dzone w j<;zyku po1skim i w wa1ucie po1skiej.
Informacje zawarte w sprawozdamu finansowym wykazane s~ w tysi~cach zlotych, z wyj~tkiem wartosci aktyw6w netto na jednostk<; uczestnictwa. Je:i:e1i
charakter i istotnosc danej pozycji wymaga innej dokladnosci- faJ...1: ten odnotowany jest w notach objaSniaj~cych albo informacji dodatkowej.
Na dzien bi1ansowy usta1ono wynik z operacji Subfunduszu, obejmuj~cy:
1) przychody z 1okat netto - stanowi~ce r6:i:nict; pomit;dzy przychodami z 1okat a kosztami Subfunduszu netto;
2) zrealizowany zysk (strat<;) ze zbycia lokat i niezrea1izowany zysk (stratt;) z wyceny lokat.
Na dzien bilansowy przyj<;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdame obejmuje wprowadzeme do sprawozdama finansowego Subfunduszu, zestawieme 1okat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawieme zrnian w
aktywach netto, noty objaSniajl!ce i informacj<; dodatkow~. Sprawozdanie obejmuje dane 2013 rok oraz dane por6wnywalne za okres od za okres od 19.01.2012
rok-u (data dokonania przez Towarzystwo wplaty subskrypcyjnej) do 31.12.2012 roku.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZJ\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksi<;gi rachunkowe dla ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi si<; oddzielnie dla ka:i:dego subfunduszu.
1.
Operacje dotycz~ce Subfunduszu ujmuje si<; w ksi<;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotycz~.
2.
Nabyte skladniki lokat ujmuje si<; w ksil(gach rachunkowych wedlug ceny nabycia obejmujl!cej prowizjl( maklerskl!.
3.
Skladniki lokat nabyte nieodplatnie posiadaj~ ceny nabycia r6wn~ zeru.
4.
Skladniki 1okat otrzymane w zarnian za inne skladniki majl! cenl( nabycia wynik!U~c~ z ceny nabycia tych skladnik6w lokat, w zarnian za kt6re zostaly
otrzymane, skorygowan~ o ewentualne doplaty lub otrzymane przychody pieni<;:i:ne.
5.
Zmianl( wartosci nominalnej nabytych skladnik6w 1okat, me powoduj~c~ zrniany wysokosci kapitalu zakladowego emitenta, ujmuje siy w ewidencji
ana1itycznej, w kt6rej dokonuje siy zmiany liczby posiadanych instrument6w orazjednostkowej ceny nabycia.
6.
Zysk lub strati( ze zbycia lokat wylicza sil( metod~ HIFO (najdro:i:sze sprzedaje sil( jako pierwsze), a w przypadku skladnik6w wycemanych w
wysokosci skorygowanej ceny nabycia ~ oszacowanej przy zastosowamu efektywnej stopy procentowej, najwyzszej bie:i:~cej wartosci ksiygowej (me
stosuje siy do skladnik6w lokat bl(dl!cych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporz~dzenia).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza siy zgodnie z pkt. 6.
W przypadku gdy jednego dnia dokonane s~ transakcje zbycia i nabycia danego skladnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sil( nabycie skladnika.
Na1e:i:n~ dywidendy od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglydniaj~cy wartosci tego prawa.
Nale:i:n~ dywidendy od funduszu menotowanego na aktywnym rynku ujmuje siy w ksiygach rachunkowych w dmu, nastypnym po dniu usta1ema tego
prawa.
Niezrea1izowany zysk/ strata z wyceny lokat wplywa na wzrost! spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie skladnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje si<; w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki 1okat nabyte/ zbyte, d1a kt6rych brakjest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgll(dnia siy w najbli:i:szej wyceme aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniujego zobowi¥at1.
Je:i:eli transakcja kupna!sprzeda:i:y skladnika 1okat w wyniku braku potwierdzema zostala ujyta w ksiygach rachunkowych w nastypnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj~cyn1 z pierwotnego dokumentu, to w przypadku skladnik6w 1okat wycemanych w skorygowanej ceme nabycia,
oszacowanej przy zastosowamu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje siy wszystkie parametry wynikaj~ce z umowy kupna!sprzeda:i:y, a
przede wszystkim dati( nabycia, rozliczenia (daty przeplyw6w pieniy:i:nych).
Operacje dotyczl!ce Subfunduszu ujmuje siy w wa1ucie, w kt6rej s~ wyra:i:one, a tak:i:e w wa1ucie po1sk.iej po przeliczemu wg sredniego kursu NBP
usta1onego d1a danej wa1uty na dzien ujycia tych operacji w ksiygach Subfunduszu. Je:i:eli operacje dot. Subfunduszu s~ wyra:i:one w wa1utach, d1a
kt6rych NBP nie ustala kursu ~ ich wartos6 okresla sil( w re1acji do euro.
Srodki w wa1ucie nabyte przez Subfundusz w ce1u rozliczema transakcji kupna papier6w wartosciowych denominowanych w wa1ucie obcej nie
stanowi~ 1okat Subfunduszu a ich ujycie w ksi<;gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia wa1uty.
Zobowi¥ania i nale:i:nosci Subfunduszu wynikaj~ce z zawartych transakcji kupna 1ub sprzeda:i:y wa1uty w zwi¥ku z rozliczemarni wa1utowyrni kupna
lub sprzeda:i:y papier6w wartosciowych wycenia siy od dnia zawarcia transakcji (forward wa1utowy) wedlug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzialy w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od dlu:i:nych papier6w wartosciowych, wycemanych w wartosci godziwej, na1icza sil( zgodnie z
zasadami usta1onymi przez emitenta; przychody odsetkowe od lokat bankowych na1icza siy przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej).
c) Dodatnie sa1do r6:i:nic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pieni<;:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi¥at1 w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmuj~ w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i po:i:yczek zaci~gnil(tych przez Fundusz rozlicza siy w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6:i:nic kursowych powstale w zwi¥ku z wycen~ srodk6w pieniy:i:nych, nale:i:nosci oraz zobowi¥at1 w walutach obcych.
Odsetk.i na1iczone oraz na1e:i:ne od srodk6w pienil(:i:nych na rachunkach bankowych oraz 1okat terrninowych powiykszaj~ wartos6 aktyw6w Funduszu
w dniu wyceny.
W ka:i:dym dniu wyceny tworzy siy rezerwy na przewidywane wydatki. Platnosci z tytulu koszt6w operacyjnych zrnniejszaj~ uprzednio utworzon~
rezerwy. Lirnitowane koszty operacyjne s~ ujmowane w wysokosci me przekraczaj~cej maksymalnego lirnitu rezerw. Rezerwa naliczana jest ka:i:dego
dma wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zrniany w kapita1e 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 ka:i:dego miesi~ca wynagrodzeme r6wne kwocie naliczonej od
wartosci aktyw6w netto Subfunduszu przypadaj~cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Towarzystwo pobiera oplatl( dystrybucyjn'!, oplatl( za konwersjy oraz oplatl( umorzeniow~ (wysokos6 oplaty zgodme ze statutem Fundus]). platy te
stanowi~ zobowi¥anie Funduszu wobec TFI ~ nie s~ ujmowane w przychodach i kosztach.
~
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24.

Koszty zwi~ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane S<') w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci!j.Zaj<') Fundusz w
calosci - partycypacjy danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza siy na podstawie stosunku W artosci Aktyw6w N etto(WAN) Subfunduszu do
WAN Funduszu na dzien wyceny poprzedzaj<')cy dzien ujycia zobowi~ania w ksiygach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera
umowy zbycialnabycia skladnik6w lokat dotycZ<')C<) wiycej niz jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci!j.Zaj<') te Subfundusze
proporcjonalnie do udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.

25.

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 jednostky uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzgl~tdnia sitt zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikaj<')cych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu ·wyceny).
Wszystkie zobowi~ania zwi~ane z nabywaniem i umarzaniem JU wyrazane S<') w kwocie wymagaj<')cej zaplaty.
JU podlegaj<') odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co oznacza, ze jako pierwsze odkupywane S<') JU zapisane wg najwyzszej
ceny JU w danym rejestrze uczestnika.

26.
27.

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 Warto5ciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dzien sporzlJcdzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi~an Funduszu oraz zobowi~an Funduszu zwi~anych z funkcjonowaniem Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Funduszu
oraz ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu, ustalenia wartosci aktyw6w netto Subfunduszu na jednostky 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 siy, a zobowi~ania ustala siy wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz<')dzenia.
Wartosc godziwl} skladnik6w lokat notowanych na aktywnym ryn1..-u wyznacza siy w oparciu o kursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
II. Wycena skladnik6w lokat notowanych na aktywnym rynku
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sl} 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) dluzne papiery wartosciowe,
8) instrumenty pochodne,
9) certyfikaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania majl}ce siedzibtt za granicl},
11) instrumenty rynku pieni~t:i:nego.
2.
Wartosc godziwl} 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, stanowil}cej 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! znaczl}co niski, albo na danym skladniku lokat nie zawarto zadnej transakcji, to ostatni dost~tpny kurs
ustalony zgodnie z pkt.2jest korygowany zgodnie z metodami okreslonymi w pkt. 5 (chyba, ze dostypny jest b.-urs z sesji fixingowej z dnia wyceny).
Wartosc godziwl} skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jezeli dzien 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 si~t 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 si~t
cen~t z rynku o wyzszej wartosci obrotu na ten dzien.
2) jezeli niedostypne Sl} wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1) a na rynku gl6wnym dostypne Sl} informacje o zlozonych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
siy sredni<') arytmetyczn<') z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y, z tym, ze uwzgl~tdnienie wyl<')cznie oferty sprzeda:i:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglydu na brak ofert sprzeda:i:y uwzgl~tdnienie samych ofert kupna jest dopuszczalne. Jezeli w dniu wyceny na
rynku gl6wnym oferty nie S<') dost~tpne, to do wyceny stosuje si~t srednil} arytmetyczn<') z najlepszych ofert kupna i sprzeda:i:y z innego aktywnego rynku, z
tym ze o wyborze takiego rynku decyduje wielkos6 obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesil}CU.
3) jezeli niedostypne Sl} wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-2) to do wyceny przyjmuje sitt wartosc oszacowanl} przez Bloomberg Generic (w pierwszej
kolejnosci) lub Bloomberg Fair Value (w drugiej kolejnosci), a jezeli oszacowania te nie Sl} dostypne - stosuje siy wartos6 oszacowana przez
wyspecjalizowanl} niezale:i:n<') jednostky swiadczl}cq tego rodzaju uslugi, o ile mozliwe jest rzetelne oszacowanie przez ty jednostky przeplyw6w pieniy:i:nych
zwi~anych z tym skladnikiem, przy czym jednostky takl} uznaje siy za niezale:i:nl}, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zaleznym od Towarzystwa.
4)jezeli niedostypne S<') wartosci wyznaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sitt wycen~t w oparciu o publicznie ogloszonl} na aktywnym rynku cen~t
nier6:i:nil}cego siy istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

6.

7.
8.

W przypadku skladnik6w lokat bttdl}cych przedmiotem obrotu na wi~tcej niz jednym aktywnym rynku, wartoscil} godziwl} jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynku gl6wnego dokonuje si~t na koniec kazdego kolejnego miesil}ca kalendarzowego.
2) kryterium wyboru rynku gl6wnego jest skumulowany wolumen obrotu na danym skladniku lokat w okresie ostatniego pelnego miesil}ca kalendarzowego.
3) w przypadku gdy skladnik lokat notowany jestjednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicl} 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 pb.i 2) to ustalenie rynku gl6wnego nast~tpuje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpocz~tcia notowan do konca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna si~t obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg6lnych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
Do wyceny skladnik6w lokat przyjmuje si~t !mrs z tak<') liczbl} miejsc po przecinkujak publikowany przez rynek aktywny.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniajl}cy ll}cznie nast~tpujl}ce kryteria:
1) instrumenty bydl}ce przedmiotem obrotu na ryn1..-u Sl} jednorodne,
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9.

2) zazwyczaj w kai:dym momencie wystypUjl) zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane Sl) do pub1icznej wiadomosci.
Razem z comiesiycznym usta1aniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajl) aktywnosc rynku dla kai:dego skladnika lokat. Jezeli przez
badany miesil)c by! dostypny kurs transakcyjny (lub fixingowy) 1ub dostypna byla regu1arnie informacja o ofertach kupna sprzedai:y, to uznaje siy, ze rynek
d1a danego skladnika 1okat jest aktywny.

ill. Wycena skladnik6w 1okat nienotowanych na aktywnym rynku
I.
Zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu wyceniane Sl) nastypUjl)ce skladniki 1okat nienotowanych na a1:tywnym ryn1:u:
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,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne 1ub instytucje wsp61nego inwestowania majl)ce siedziby za granicl),
12) depozyty,
13) waluty niebydl)ce depozytan1i,
14) instrumenty rynku pieniyinego.
2.
Wartosc skladnik6w 1okat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza siy, z zastrzezeniem pkt IV ust. 4 i 5, w
I) w przypadku dluznych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pieniyinego bydl)cych papierami wartosciowymi- wedlug
skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzg1ydnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty
wartosci, jezeli ich utworzenie okai: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 za1icza siy w ciyzar pozostalych
koszt6w Subfunduszu.
2) dluzne papiery wartosciowe zawierajl)ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne Sl) scis1e powil)Zane z wycenianym papierem dluinym to wartosc calego instrumentu
finansowego bydzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego d1a danego instrumentu finansowego mode1u wyceny uwzg1ydniajl)c w swojej
konstrukcji modele wyceny poszczeg61nych wbudowanych instrument6w pochodnych, zgodnie z pkt V.
b) W przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne nie Sl) scis1e powil)Zane Z wycenianym papierem d!uznym, w6wczas WartOSC wycenianego
instrumentu finansowego b~tdzie stanowic sum~t wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzg1ydnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wla5ciwe dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jeze1i jednak wartosc godziwa wydzie1onego instrumentu
pochodnego nie moze bye wiarygodnie okres1ona to taki instrument wycenia si~t wg metody okres1onej w punkcie a).
3) w przypadku pozosta1ych skladnik6w 1okat - 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 nastypuje od dnia
ujycia w ksi~tgach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik 1okat wykazuje siy w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowanl) cen~t nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje si~t moment przeplyw6w pieni~tinych okres1ony w warunkach
transakcji).
IV . Szczeg6lne metody wvceny skladnik6w 1okat
I.
Papiery wartosciowe nabyte przy zobowil)Zaniu s i~t drugiej strony do odkupu wycenia siy, poczl)wszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodl) skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzg1~tdnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jeze1i
ich utworzenie okai:e si~t konieczne.
2 . Zobowil)Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowil)Zaniu si~t Subfunduszu do odkupu, wycenia siy, poczl)wszy od dnia zawarcia umowy
sprzedai:y, metodl) korekty r6inicy pomi~tdzy cenl) odkupu a cenl) sprzedai:y, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej .
3.
W przypadku przeszacowania skladnika 1okat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skorygowanej ceny nabycia- wartosc godziwa
wynikajqca z ksiqg rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo usta1onq skorygowanq cen~t nabycia tego skladnika i stanowi podstaw~t do
wy1iczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg61nosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia siy dlu:i:ne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
Na1eznosci z tytulu udzie1onej poiyczki papier6w wartosciowych wycenia siy wedlug zasad przyjytych d1a tych papier6w warto5ciowych.
4.
5. Zobowil)Zania z tytulu otrzymanej poiyczki papier6w wartosciowych usta1a siy wedlug zasad przyjytych d1a tych papier6w wartosciowych.

V. Metody wvznaczania wartosci godziwej
I.
W przypadku skladnik6w 1okat nienotowanych na aktywnym rynku niebydqcych papierami dluinymi stosuje siy ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc usta1a si~t wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomocq powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dost~tpne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku 1okat usta1one pomi~tdzy nieza1eznymi od siebie i nie powil)Zanymi ze sobq stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg61nosci metod~t por6wnywa1nych sp61ek gieldowych oraz metod~t por6wnywa1nych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg61nosci metod~t zdyskontowanych przeplyw6w pieniyinych,
d) metody ksiygowe, a w szczeg61nosci metod~t skorygowanej wartosci aktyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza siy przy uiyciu mode1u, uwzgl~tdniajl)cego w szczeg61nosci wartosc
godziwl) akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawn poboru oraz wartosc wynikajqcq z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujqcych
warrantom 1ub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji- ich wartosc wyznacza si~t na podstawie pub1icznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6inil)cego si~t istotnie skladnika,
w szczeg61nosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonmnicznym, a w przypadku gdy nie mozna wskazac takiego skladnika 1okat, wedlug wartosci
godziwej usta1onej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych - ich wartosc wyznacza si~t na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwiqzh."ll, z kt6rym zostal wyemitowany kwit depozytowy;
5) w przypadh."U depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nomina1na powi~tkszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyflkat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania majqce siedziby za granicq - wycena w oparciu o ostatnio ogloszonq wartosc aktyw6w netto na jednostk~t uczestnictwa, certyfikat
mwestycyjny Jub tytul uczestnictwa, z uwzg1~tdmemem zdarzen majqcych wplyw na ich wartosc godziwq, Jakie mmly miejsce po druu og~os nia wartosc1
aktyw6w netto naJednostky uczestmctwa, certyflkat inwestycyjny 1ub tytul uczestmctwa;
~
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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 depozytarni - ich wartosc wyznacza sit; po przeliczeniu wedlug ostatniego dostt;pnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzieit 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. 1 pkt 1), do wyceny skladnik6w lokat, o kt6rych mowa w ust.
1 pkt 1), nalei:'l:
1) dostt;pnosc wystarczaj'lcych, wiarygodnych informacji i danych wejsciowych do wyceny,
2) charakterystyka (profil dzialalnosci) oraz zalozenia dotycz'lce dzialania sp6lki,
3) okres, jaki uplyn'll od ostatniej transakcji nabycia wycenianego skladnika lokat przez Subfundusz,
4) okres, jaki uplyn'll od ostatnich transakcji, kt6rych przedrniotem by! wyceniany skladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bt;d<!ce niezalei:nymi od
siebie i nie powi'!Zanymi ze sob<! stronami, o h.1:6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego skladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.l ph.1: 1)- 2) i pkt 7) pochodz'l z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust. 2, ustalane S<l w poroznrnieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny bt;d<! stosowane w spos6b
ci'lgly. W przypadku dokonywania istotnych zrnian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zrniany powyzsze bt;d'l prezentowane, w przypadku
gdy zostaly wprowadzone w pierwszym p6lroczu roku obrotowego, kolejno w p6lrocznym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natorniast w przypadku
gdy zmiany zostaly wprowadzone w drugim p6lroczu roku obrotowego, kolejno w rocznym oraz p6lrocznym sprawozdaniu finansowym.

VI. Wycena skladnik6w lokat denominowanych w walutach obcych
1.
Aktywa oraz zobowi¥ania denominowane w walutach obcych wycenia sit; lub ustala w walucie, w kt6rej
2.

3.

S<) notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S<l notowane na aktywnym rynku - w walucie, w kt6rej S<l denominowane.
Aktywa oraz zobowi¥ania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje sit; w walucie, w kt6rej wyceniane S<l aktywa i ustalane zobowi¥ania 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, okresla sit; w relacji do euro.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie dotyczy.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

31.12.2013

31.12.2012

230

46

5

6

35
270

2
54

31.12.2013

31.12.2012

20
20

60
56

23

4
120

tytulu zbytych lokat
tytulu instrument6w pochodnych
tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
tytulu dywidendy
tytulu odsetek
tytulu posiadanych nieruchomosci
tytulu udzielonych po:i:yczek

Pozostale - premia inwestycyjna

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)
Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowi¥aniu 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;czeit
Z tytulu rezerw
Pozostale - wynagrodzenie TFI

63

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

Wartosc na 31.12.2013
w walucie
w PLN

ING Bank Sl<l$ki S.A. I PLN
ING Bank Sl<l$ki S.A. I EUR

395
15

395
61
-----;4"'571
6

Wartosc na 31.12.2012
wwalucie
wPLN

194

194
194

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENIE)ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZACYCH
ZOBOWfAZAN SUBFUNDUSZU - w tys.

sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
pienit;i:nych:

Waluta
PLN

Srednia wartosc
wwalucie

Srednia wartosc
wPLN

536

536
12

3

EUR

548

ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIENII;ZNYCH
Nie dotyczy.

lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz')cych (Waluta Lokalna) (L)

13

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWif\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKJEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie ak'tyw6w obcilj.Zonych ryzykiem wartosci godziwej wynikajllcym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wit;ksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzieil. bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
b) wskazanie ak'tyw6w obcilj.Zonych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pienitrZilych wynikajllcym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dluZilych instrument6w fmansowych o zmiennym oprocentowaniu wystt;puje ryzyko przeplyw6w pieniyznych wynikajllce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalana jest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzieil bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obci¥onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi¥ane bezposrednio z instrumentami dluZilymi wchodzllcymi w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dluznymi wchodzllcymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania majllcych siedziby za granicll.
Na dzieil bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWif\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKJEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego Sll ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpiytosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania majllce siedziby za graniq lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obci¥one Sll umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzllcym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwi¥ane Sll z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzieil. bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajllce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane S<) na lokatach overnight. Lokaty te zakladane S<) na okres I dnia roboczego
lub na okres obejmuj<jcy dzieil. otwarcia lokaty oraz nastypuj<jce po nim dni wolne od pracy. Na dzieil. bilansowy stanowily one 2,82% wartosci aktyw6w.
3. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWif\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKJEM WALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu wa1uty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wystt;puje sredni poziom ryzyka walutowego wynikaj:jcy z tego, ze subfundusz ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local
Bond) stosuje mechanizm czt;sciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu wa1uty polskiej w stosunku do euro. Na rachunku bankowym Subfunduszu
znajdowalo sit; 15 tys . euro co stanowilo 0,44% wartosci ak'tyw6w Subfunduszu.

NOTA6
INSTRUMENTY POCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

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

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zacillgal kredyt6w i pot.yczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCll BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walutt; polskll
Na rachunkach bankowych znajdowaly sit; srodki pienit;zne w walutach obych:
31.12.2013
31.12.2012
w wa1ucie obcej:
w przeliczeniu:
w walucie obcej:
w przeliczeniu:
- EUR
15 EUR
61 PLN
- PLN
Pozostale pozycje bilansu Subfunduszu wyrat.one S<) wyl:jcznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wyst:jpily.
3. SREDNI KURS WALUTY WYLICZANY PRZEZ NBP NA DZIEN BILANSOWY (31.12.20!3)
kurs EUR (euro)- 4,1472

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje

17

wsp6lnego inwestowania maj:jce siedzibt; za graniq ~~----c-8oc0:-::7:-----_-=
- Ic::7,--_ _ _ __
Razem
-807
2. WZROST (SPADEK) NIEZREALIZOWANEGO zysKU (STRATA) Z WYCENY AKTYWOW (w tys.zl)

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

19.01.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majllce siedzibtr za ;;:;~~l! ~-----c_-:oc;:-::;-------:;:-::-:::-----3. WYKAZ WYPLACONYCH PRZYCHODOW ZE ZBYC!A LOKAT SUBFUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH.
Nie dotyczy.
4. WYPLACONE DOCHODY SUBFUNDUSZU
Statut Funduszu nie przewiduje wyplacania dochod6w Subfunduszy uczestnikom bez odkupywaniajednostek uczestnictwa.

ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L)
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NOTA 11
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tyro 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<j.Zen
nalo:i:onych przez wla5ciwe organy pailstwowe 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 (WYOD~BNIENIE CZI;: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.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:
rnaksymalna roczna
wysokosc wynagrodzenia

wynagrodzenie
faktycznie pobrane

(w%)

(w%)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
0,90

1,80

kategoria A
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoria I
kategoria K
kategoria E
kategoria T

1,35
1,00
0,90

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2013

31.12.2012

13 921

2 767

- jednostki uczestnictwa kategorii A

100,91

112,51

- jednostki uczestnictwa kategorii E

101,07

- jednostki uczestnictwa kategorii K

101,00

- jednostki uczestnictwa kategorii T

101,08

Wartosc ak'1yw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.zl)
Wartosc ak'1yw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w zl)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrekwc1ll!!Q~'
Izabela Kalinowska

ING Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L)
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

Informacje o znacz!!cych zdarzeniach dotycz!!cych lat ubieglych, uj-rtych w sprawozdaniu finansowym za bie:i!!CY okres
sprawozdawczy.
Nie dotyczy.

Informacje o znacz!!cych zdarzeniach jakie nast11pily po dniu bilansowym, a nieuwzgl-rdnionych w sprawozdaniu finansowym.

2)

W dniu 24 marca 2014 r. , na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego m DFI/114033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach ING SFIO - lNG Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji.

Zestawienie oraz objasnienie ro:inic pomi-rdzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz11dzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

3)

Nie dotyczy.

Dokonane korekty bl-rdow podstawowych.

4)

Nie zaszly.

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)

Informacja dotycz:tca przebiegu pol:tczenia.
W dniu 6 wrzesnia 2013 r. Towarzystwo zamiescilo ogloszenie o zamiarze pol"!czenia wydzielonych w ramach lNG SFIO: lNG (L) Papier6w Dluznych
Rynk6w Wschodzi!cych (WL) zING (L) Obligacji Rynk6w Wschodzi!cych (WL); subfunduszem przejmuj"!cym by! lNG (L) Obligacji Rynk6w
Podstawt; pol"!czenia stanowilo zezwolenie KNF z dnia 24 lipca 2013 r. (decyzja nr DFL/114033/29/9/13/9-7/U/KM).
Dzien wyceny 24 pa:i:dziernika 2013 r. by! ostatnim dniem wyceny, w kt6rym rea1izowano zlecenia zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek
uczestnictwa ING (L) Papier6w Dluzuych Rynk6w Wschodzi!cych (WL).
W dniu 23 pa:i:dziernika 2013 r. (z uplywem tego dnia) Fundusz zaprzestal przyjmowania wplat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zlecen zbycia,
odkupienia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.
W dniu 25 pa:i:dziernika 2013 r. Towarzystwo przydzielilo ka2:demu 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 aktywow netto subfunduszu przejmowanego przypadaj"!cego na jednostkt; uczestnictwa w dniu 24 pa:i:dziernika 2013 r. przez wartosc aktyw6w
netto subfunduszu przejmuj"!cego przypadaj"!cego najednostkt; uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 pa:i:dziernika 2013 r.

Subfundusz przejmuj"!cy:
lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzi!cych (WL)

Subfundusz przejmowany:
ING (L) Papier6w Dluznych Rynk6w Wschodzi!cych (WL)

kategoria JU

wartosc aktywow
netto na JU

A
E
T

107,18875
107,18875
107,18875

A

127,78109

E
T

129,47952
128,78672

wartosc JU w

Jiczba

tys. zl

przydzie1onych JU

13 776

128516,841348
85,647418
187,198376

9
20

Przydzial jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmuj"!cych nast"!pil bez pobrania oplat manipulacyjnych.
W dniu 25 pa:i:dziemika 2013 r. ING (L) Obligacji Rynk6w Wschodzl)cych (WL) wst"!pil w prawa i obowi¥ki Subfunduszu przejmowanego oraz
skuteczny stal sit; wpis uczestnik6w Subfunduszu przejmowanego do subrejestru uczestnik6w Subfunduszu przejmujl)cego.
W zwi"!Zku z opisanym zdarzeniem, nie dokonano koreh.1: sprawozdania finansowego.
Towarzystwo sporzi!dzilo i opublikowalo sprawozdanie finansowe lNG (L) Papier6w Dluzuych Rynk6w Wschodzi!cych (WL) na dzien 24.10.2013 r.
Wynik z operacji subfunduszu przejmowanego - do dnia poli!czenia - zawarty jest w pozycji kapital wplacony. Po dokonaniu poll)czenia, w pozycji kapital
wplacony, ujt;tajest kwota 13.805 tys . zl, stanowil)ca wartoscjednostek uczestnictwa przydzielonych w zwi"!Zku z pol"!czeniem.

7)

Pozostale informacje, o ktorych mowa w Art.IOI ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych
Wskazanie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarzi!dzanie funduszami zagranicznymi, w h.1:6re inwestowal Fundusz:
Oplata za zarz:tdzanie
(% w skali roku)

Fundusz

0,72

lNG (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond)

Zgodnie z warunkami powolania i realizacji obowi¥k6w przez lNG Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz lNG (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wyplaca ING Investment Management Luxembourg S.A. roczn"! oplatt; za zarzi!dzanie obliczan"! od
sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu lNG (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) w wysokosci 0,72% w przypadku tytul6w
uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! z lNG Asset Management B.V. Luxembourg umowt;, na podstawie h.1:6rej wit;ksza czt;sc wynagrodzenia za zarzi!dzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej .

8)

Inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu finansowym, ktore moglyby w istotny sposob wplyn11c na ocen-r sytuacji maj11tkowej,
finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.
Nie dotyczy.

9)

~

Pozostale informacje.
Fundusz moze zaw1eS1C zbywan1e Jednostek uczestmctwa Subfunduszu Jezeh wartosc a1:tyw6w netto Subfunduszu przekroczy 464 000 000

lNG Subfundusz ObligacJl Rynkow Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L)
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zlotyc~(//

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~ metodq calkowitej ekspozycji Subfunduszu
jest metoda zaangazowania.

Stosownie do wyliczeil dokonanych na podstawie ww. rozporz~dzenia nieprzekraczalne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
diwigni finansowej i prawdopodobieilstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfela referencyjnego, s~ nast(\:puj~ce:
I

'
Nazwa Subfunduszu

Metoda

ING (L) Obligacji Rynk6w
Wschodz~cych (Waluta
Lokalna)

Metoda zaangazowania

Nieprzekraczalna
wartosc calkowitej
ekspozycji
100% wartosci ak-tyw6w
netto subfunduszu

IOczekiwana wartosc wskainika dZwigni

I

Portfel referencyjny

-

-

I

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor Dep

ING Subfundusz Obligacji Rynk6w

I

finansowej oraz prawopodobieilstwo
j ego przekroczenia

Wschodz~cych

(Waluta Lokalna) (L)
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l NG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (Waluta Lokalna) (L)
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 ING Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Obligacji Rynk6w Wschodz'!cych
(Waluta Lokalna) (L), na kt6re sklada si y:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wmiosci 13.258 tys. zlotych ;
3) bilans sporz'!dzony na dzie!'1 3 1 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumy 13.921 tys. zlotych;
4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'!CY strati( z operacji w kwocie 1. 792 tys. zlotych;
5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazuj'lce zwiykszenie stanu wartosci
aktyw6w netto o kwotl( 11 .154 tys. zlotych;
6) noty objasniaj'lce;
7) informacja dodatkowa.

Leszek Jedlecki
Pre=es Zarzqdu

Ma!gorzata Barska
Wicepre zes Zarzqdu

c~ ~~ k ~..,.___
Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

~
Gerardus Dashorst

Czlonek Zar::.qdu

h~~(?
Robert Bohynik
Czlonek Zarzqdu

Dyrektor Departamentu Ksi?gowosci Funduszy
Warszawa, 7 kwietnia 201 4 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- lNG Bank Sl'lski S.A. jako Depozytariusz dla lNG Subfunduszu Obligacji
Rynk6w Wschodz'lcych (Waluta Lokalna) (L) (zwanego dalej Subfunduszem) oswiadcza, ze
dane dotycz'lce stan6w aktyw6w, w tym w szczeg6lnosci aktyw6w zapisanych na rachunkach
pieni~znych

i rachunkach papier6w wartosciowych oraz pozytk6w z tych aktyw6w

przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., sporz'ldzonego 7 kwietnia 2014 r., S<l zgodne ze
stanem faktycznym.

..

DYREl\ H .Ht
tlep~namentu Op"rn · !{"n'·o'\v F'
, ;'
. '
m~ns~wych
I Kolen tow r·qtC::_'ICZnych

nusiewicz

ZA S E; P 'A DYREK TORA

Depaltam_ nt _ eracji f~ynk6\l Finansowyc1 1
1Kl1 6~tegicznycb

Slawomir 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 wp lacony- 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 Jt.i)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Szanowni Par\stwo,
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~kszej 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 tylko 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 S<J 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 wzrosty. Zdecydowanie najlepsze efekty przyniosto inwestowanie w mate i srednie sp6tki (okoto 31%-37% zysku na
indeksach), a najgorzej w ypadty dui:e sp6tki (WIG20 -7%) . Z kolei najbardziej zyskowne okazato si~ inwestowanie w sektory
budowlany (+34%) i media (+31%) . Straty przyni6st natomiast sektor materiatow y (-32%) oraz i:yw nosciowy (-11%).
Dla rynku dtugu rok 2013 byt zdecydowanie odmienny od poprzedniego. Jego poczqtek byt pozytywny jednak p6iniej 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 kor\ca 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
paidzierniku 2013 r. przeprowadzone zostaty procesy polqczenia subfunduszy w ramach lNG SFIO. W jego rezultacie lNG (L) Sektora
Energii zostat przej~ty przez 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 Par\stwa oczekiwania.
Bardzo cieszymy si~ z dynamicznego wzrostu aktyw6w Funduszy lNG w roku 2013. Chcemy za to serdecznie podzi~kowac naszym
dotychczasow ym 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\stw u, aby caty rok 2014 byt udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zapras zamy na naszq stron~ www. ingtfi.pl
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WYN IKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH lNG (wyniki dotyczq jedno stek uczestnictwa kategorii A)

~
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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 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 Wschodzijcych (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

Prezes Marz<jdu
lNG

IS ..

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.

/~~ ~
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej ING Towarzystwa Funduszy lnwestycyjnych Spolka Akcyjna
1. Przeprowadzilismy badanie zal(!czonego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
zakonczony dnia 31 grudnia 2013 roku (,okres sprawozdawczy") ING Subfunduszu
Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz(!cych (L) (,Subfundusz"), wydzielonego w ramach
ING Specjalistycznego 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 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 ksittgi 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(! 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
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 zal(!czonego

YOU!'-JG W POLSCE JEST

Yot:ng Audit sp. z o.oJ
Sqdowego, f\RS: 0000481039, 1'11P 526-020-79-76

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 i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku z operacji za okres
sprawozdawczy, jak tez sytuacji majq.tkowej i finansowej badanego Subfunduszu na dzien
3 1 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 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
Kluczowy Biegly Rewident

Ernst & Young Audyt Polsl<a
sp6fka z ograniczon'l odpowiedzialnosdq
sp6fka komandytowa
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 roku
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ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w WschodzClcych (l)
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ING SUBFUNDUSZU ZAGRANICZNYCH OBLIGACJI RYNKOW
WSCHODZJ\CYCH (L)

lNG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nazwa funduszu:

Fundusz moze uiywac nazwy w skr6conym brzmieniu: ING SFIO
Fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami.
Typ funduszu:
lNG SFIO posiada osobowosc prawnl!. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych (L) utworzony w
ramach Funduszu nie posiada osobowosci prawnej.
Data utworzenia:
26 paidziemika 2009 r. decyzjl! Komisji Nadzoru Finansowego DFLI4033138112108109NI!UI9-7-IIMG
Okres najaki zostal utworzony: Fundusz zosta! utworzony na czas nieokreslony
Wpis do rejestru funduszy:
17 listopada 2009 r. pod numerem RFi 50 I
lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych (L) jest jednym z dwunastu Subfunduszy utworzonych na czas nieokreslony w ramach
Funduszu (nazwa/skr6t nazwy):

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I 0.

lNG Subfundusz Globalny Sp61ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Globalny Sp61ek Dywidendowych
lNG Subfundusz Sp6!ek Dywidendowych USA (L) I lNG (L) Sp6!ek Dywidendowych USA
lNG Subfundusz Europejski Sp6!ek Dywidendowych (L) I lNG (L) Europejski Sp6!ek Dywidendowych
lNG Subfundusz Japonia (L) I lNG (L) Japonia
lNG Subfundusz Nowej Azji (L) I lNG (L) Nowej Azji
lNG Subfundusz Sp6!ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl!cych (L) I lNG (L) Sp61ek Dywidendowych Rynk6w Wschodzl!cych
lNG Subfundusz Ameryki Lacinskiej (L) I lNG (L) Ameryki Lacinskiej
lNG Subfundusz Globalny D!ugu Korporacyjnego (L) I lNG (L) Globalny D!ugu Korporacyjnego
lNG Subfundusz Globalnych Mozliwosci (L) I lNG (L) Globalnych Mozliwosci
lNG Subfundusz Depozytowy (L) I lNG (L) Depozytowy

11. lNG Subfundusz Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych (Waluta Lokalna) (L) I lNG (L) Obligacji Rynk6w Wschodzl!cych (Waluta Lokalna)
12. lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodz:tcych (L) I lNG (L) Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz:tcych

Cel inwestycyjny, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu
Subfundusze realizujl! indywidualnl! polityk<t inwestycyjnl! dziotki czemu Uczestnik, w ramach jednego Funduszu, moze realizowac r6ine cele inwestycyjne.
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartosci jego aktyw6w w wyniku wzrostu wartosci lokat. Subfundusz nie gwarantuje osil!gniycia celu
inwestycyjnego. Fundusz realizuje eel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% aktyw6w Subfunduszu w tytuly uczestnictwa subfunduszu
lNG (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) wyodrotbnionego w ramach funduszu zagranicznego lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o
zrniennym kapitale (SICAV).
Srodki Subfunduszu inwestowane Sl! w papiery wartosciowe zgodnie z nast((pUjl!cymi zasadami dywersyfikacji lokat:
I. d!uine papiery wartosciowe i lustrumenty Rynku Pieniotinego, w tyro w szczeg6lnosci kr6tkoterminowe papiery wartosciowe emitowane, poryczone lub
gwarantowane przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
2. tytuly uczestnictwa subfunduszu lNG (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) wyodrotbnionego w ramach funduszu zagranicznego
lNG (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV)- od 70% do 100% wartosci aktyw6w,
3. depozyty- do 20% wartosci aktyw6w,
4. Subfundusz nie inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych majl!cych siedzibot w Rzeczpospolitej Polskiej i tytuly
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne inne niz w pkt.2.
Subfundusz nie okreslil wzorca sluil!cego do oceny efektywnosci inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlajl!cego zachowanie siot zmiennych rynkowych.

Organ Funduszu
Firma:
lNG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp61ka Akcyjna (lNG TFI S.A., Towarzystwo)
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa
Sl!d rejestrowy: Sl!d Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydzia! Gospodarczy KRS
0000039430
Numer:
Data wpisu:
3 wrzesnia 2001 r.
Kapita! zak!adov 15.250.000 PLN
Towarzystwo jest sp61kl! akcyjnl! prawa polskiego, kt6rej 100% kapita!u akcxjnego naleiy do lNG Investment Management (Polska) S.A. (lNG 1M (Polska) S.A.).
lNG 1M (Polska) S.A. jest sp6lkl! akcyjnl! 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 Zarzl!dzaniu Pakietem Papier6w Wartosciowych.
W dniu 27.09.2013 r. Zarzl!dY Sp61ek oglosily zamiar poll!czenia w drodze przejycia przez sp61kot 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 ca!ego majl!tku sp6!ki lNG 1M (Polska) S.A. na sp61kot lNG TFI S.A. Poll!czenie
nastl!pi z jednoczesnym podwyzszeniem kapitalu zakladowego sp61ki przejmujl!cej poprzez emisjy nowych akcji, kt6re sp6!ka przejmujl!ca wyda akcjonariuszowi
sp61ki przejmowanej w zamian za akcje sp61ki przejmowanej. Plan poll!czenia sporzl!dzony zgodnie z art. 499 § 1 wraz z zall!cznikami wskazanymi wart. 499 § 2
K.s.h zostal udostypniony na stronie intemetowej www.ingtfi.pl i www.ingim.pl.
W dniu 16.10.2013 r. Zarzl!dY obu Sp61ek dzialajl!C na podstawie Art. 505. § 1 ust. 3 1 K.s.h udostypnily opiniot bieglego w zakresie poprawnosci i rzetelnosci
planu poll!czenia, o kt6rej mowa w art. 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 Subfunduszu zostalo sporzl!dzone przy zalozeniu kontynuowania dzia!alnosci przez lNG SFIO w dajl!cej siot przewidziec przyszlosci, t:zn. w cil!gu co
najmniej 12 miesiycy od 31.12.2013 r. Nie istniejl! okolicznosci wskazujl!ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci.

lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodzqcych (L)
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Podmiot, ktory przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego
Ernst & Young Audyt Polska sp6lka z ograniczonl! odpowiedzialnoscil! sp61ka komandytowa.
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa

Kategorie jednostek uczestnictwa i okreslenie cech je roznicujl}cych
Charakterystykajednostek 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 przypadku kazdego nastcrpnego nabycia.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersjl! oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera:
- oplatcr dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywccr
- oplatcr za konwersjcr I zamiancr w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii P (pierwsze zbycie jednostki w dniu 11.01.2013 r.):
- zbywane wyll!cznie 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 zbywania jednostek uczestnictwa kategorii P
okres1a umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia 200 zl w przypadku pierwszego nabycia w ramach danego programu, oraz 50 zl w przypadku kazdego nastcrpnego
nabycia
- w zwi¥ku z nabywaniem, odkupieniem, konwersj~ oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii P Towarzystwo pobiera:
- oplatcr dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wp!aty dokonanej przez nabywccr
- oplatcr za konwersjcr I zamiancr w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatcr umorzeniowl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI max. 2% wartosci ab.-tyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii S (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach program6w inwestycyjnych, kt6re przewidujl! zadeklarowanie przez Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu
inwestycyjnego, pod warunkiem oferowania programu przez Fundusz i dystrybutora, zawarcia przez Uczestnika umowy dodatkowej i zadeklarowania przez
Uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego i czasu trwania programu. Jednostki uczestnictwa kategorii S Sl! zbywane bezposrednio przez
Fundusz oraz za posrednictwem wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii S okres1a umowa dodatkowa.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 200 zl w przypadku pierwszego nabycia oraz 50 zl w przypadku kazdego nastcrpnego nabycia.
- w zwi¥ku z nabywaniem, odkupieniem, konwersjl! oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii S Towarzystwo pobiera:
- oplatcr dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez uczestnika sumy wplat w ramach danego programu inwestycyjnego,
jednorazowo z pierwszej wplaty uczestnika.
- oplatcr za konwersjcr I zamiancr w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.

pobieran~

- oplatcr umorzeniowl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% zadeklarowanej przez Uczestnika sumy wplat w ran1ach danego programu inwestycyjnego pobranej z
kwoty nale:lnej Uczestnikowi z tytulu odkupienia przed opodatkowaniem.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii E (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie 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 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¥ku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera:
- oplatcr dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywccr
- oplatcr za konwersjcr I zamiancr w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI - max. 1% wartosci aktyw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii F (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach PPI 1ub PPE, bezposrednio przez Fundusz lub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunk:iem oferowania
okres1onego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. W arunki zbywania jednostek uczestnictwa kategorii F okresla umowa PPI lub PPE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna ll!czna wplata tytulem nabycia jednostek uczestnictwa
kategorii I do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarzl!dzanych przez Towarzystwo wynosi 100 zl.
- w zwi¥ku z nabywaniem, konwersj~ oraz zamianl!jednostek uczestnictwa kategorii F Towarzystwo pobiera:
- oplatcr dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywccr
- oplatcr za konwersjcr I zamiancr w wysokosci nie wyzszej niz 1% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu 1ub subfunduszu docelowym.
- wynagrodzenie TFI- max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali rok"U
Charakterystykajednostek uczestnictwa kategorii I (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach IKE pod warunkiem zawarcie umowy IKE w wariancie pierwszym. Zbywane bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii I okresla umowa IKE.
- minimalna wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl, z zastrzezeniem, ze jednorazowa minimalna 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, konwersjl), odkupieniem oraz zamianl! jednostek uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera:
- oplatcr dystrybucyjnl! w wysokosci nie wyzszej niz 10% wplaty dokonanej przez nabywccr
- oplatcr za konwersjcr I zamiancr w wysoko5ci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- op!atcr 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 - max. 2% wartosci aktyw6w netto w skali rok<~
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii K (nie byly zbywane):
- zbywane wyll!cznie w ramach IKE 1ub IKZE pod warunkiem zawarcie umowy IKE 1ub IKZE. Zbywane bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem
wybranych dystrybutor6w. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii K okresla umowa IKE oraz umowy IKZE.
- minima1na wysokosc wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 z!, z zastrzezeniem, ze umowa IKE lub IKZE mogl! przewidywac wyzszl! minimalnl! wysokosc wplaty w
przypadku pierwszego nabycia. W przypadku kazdego nastcrpnego nabycia kategorii K jednorazowa minimalna l<jczna wp!ata tytulem nabycia]o unduszu i
innych funduszy inwestycyjnych zarzl!dzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zl.
~
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- w zwil)Zku z nabywaniem, konwersj'h odkupieniem oraz zamian:jjednostek uczestnictwa kategorii K Towarzystwo pobiera:
- oplatt; dystrybucyjn:j w wysokosci nie wyzszej niz 5% wplaty dokonanej przez nabywct;
- oplatt; za konwersjt; I zamiany w wysokosci nie wyzszej niz 3% kwoty przeznaczonej na nabycie w funduszu lub subfunduszu docelowym.
- oplatt; umorzeniow:j 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 - max. 2% wartosci ak.1:yw6w netto w skali roku
Charakterystyka jednostek uczestnictwa kategorii T (nie byly zbywane):
- zbywane wyl:jcznie w ramach PPI 1ub PPE bezposrednio przez Fundusz 1ub za posrednictwem wybranych dystrybutor6w, pod warunkiem oferowania programu
przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Warunki zbywaniajednostek uczestnictwa kategorii T okres1a umowa PPI 1ub PPE.
- minima1na wysokose wplat tytulem nabycia wynosi 0,01 zl.
- w zwi:)Zku z nabywaniem, konwersj:j oraz zamian:j jednostek uczestnictwa kategorii T 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 1ub subfunduszu doce1owym.
- wynagrodzenie TFI- max. 0,9% wartosci ak.1:yw6w netto w skali roku

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrek."torDe1~
Izabe1a Ka1inowska
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1. ZEST A WIENIE LOKAT
I) Tabela g16wna (w tys.zlotych)
31.12.2013

31.12.2012

udzial
w
aktywach

%

Skladniki lokat

wartosc wg
wartosc na
ceny nabycia dzien bilansowy

wartosc wg
wartosc na % udzial w
ceny nabycia dzien bilansowy
aktywach

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dluzne papiery wartosciowe
Instrumenty pochodne
Udzialy w sp6!kach z ograniczon'!
odpowiedzialnosci'!
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibt; za
granic'!

8 937

8 857

94,99

52 572

52 906

87,13

Wierzytelnosci
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomosci
Statki morskie
Inne
RAZEM

8 857

8 937

94,99

52 572

52 906

87,13

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

DyrektorD~~~
Izabela Kalinowska

Zestawienie lokat nalety analizowac lqcznie z no/ami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq
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cz~§(:

sprawozdaniafinansowego

2) Tabele uzupelniajl}ce (w tys.zlotych)
TYTULY UCZESTNICTWA EMITOW ANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPOLNEGO INWESTOWANIA MAJ<\CE SIEDZIBF,; ZA GRANIC<\

Lp. Nazwa

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

1.

nienotowane

nie dotyczy

IEMIHCP LX- LU0546922427

Nazwa emitenta
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Ccy (PLN) Hd »IC (SICAV)

Kraj siedziby
emitenta

Liczba

Wartos6 wg
ceny nabycia

Wartos6 na
31.12.2013

Udzial w
aktywach%

Luksemburg

428,408

8 937

8 857

94,99

8 937

8 857

94,99

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

3) Tabele dodatkowe
GWARANTOWANE SKLADNIKI LOKAT
Nie dotyczy.
GRUPY KAPITALOWE, 0 KTORYCH MOWA WART. 98 USTAWY 0 FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
SKLADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTOW, 0 KTORYCH MOWA W ART.l07 USTAWY 0 FUNDUSZACH 11\'WESTYCYJNYCH
Nie dotyczy.
PAPIERY W ARTOSCIOWE EMITOW ANE PRZEZ MIF;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. Bll.ANS
sporz:}dzony na dzien 31.12.2013 r.
(w tys. zlotych z wyj:}tkiem Iiczby jednostek uczestnictwa i wartosci aktywow netto na jednostk~ uczestnictwa)

I.

31.12.2013

31.12.2012

9 324

60 724

l. Srodki pienit;zne i ich ekwiwalenty

185

7 805

2. Nalemosci

282

13

Aktywa

3. Transakcje przy zobowilj.Zaniu sit; drugiej strony do odkupu

0

0

4. Skladniki lokat notowane na aktywnym rynh."ll, w tym:

0

0

0

0

8 857

52 906

0

0

0

0

dluzne papiery wartosciowe
5. Skladniki lokat nienotowane na aktywnym rynk"U, w tym:

dluzne papiery wartosciowe
6. Nieruchomosci
7. Pozostale ak"iywa
II.

Zobowilj.Zania

0

0

15

4 048

ill.

Aktywa netto (I-II)

IV.

Kapital funduszu

9 309
10 734

56676
56351

1. Kapital wplacony

102 331

56 655

2. Kapital wyplacony (wielkosc ujemna)

-91 597

-304

-1345

-9

-345

-9

v.

Dochody zatrzymane
1. Zakumu1owane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

-1 000

0

-80

334

9 309

56 676

Liczbajednostek uczestnictwa razem (w szt.):

93 330,528936

551 193,936555

Liczbajednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria A
Liczba jednostek uczestnictwa (w szt.) kategoria P
Wartosc aktyw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii A (w zl)

68 092,148634
25 238,380302

551 193,936555

99,74
99,74

102,82

2. Zak.umu1owany, nierozdysponowany zrealizowany zysk(strata) ze zbycia 1okat
VI.
VII.

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

Wartosc ak'1yw6w netto najednostkt; uczestnictwa kategorii P (w zl)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor De1

Izabela Kalinowska

Bilans naleiy analizowaf: lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;H: sprmvozdaniafinansowego.
ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (L)

6

3.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
(w tys. zlotych z wyjl!tkiem wyniku z operacji przypadajl!cego ua jeduostk~ uczestnictwa)

I.

01.01.2013
31.12.2013

19.JI.201Z
31.12.2012

189

40

46

27

Przychody z 1okat

l.

Dywidendy i inne udzialy w zyskach

2.

Przychody odsetkowe

3.

Przychody zwi<)Zane z posiadaniem nieruchomosci

4.

Dodatnie saldo r6Z11ic kursowych

5.

Pozostale - przychody z tytulu premii inwestycyjnej

143

13

Koszty funduszu

525

49

l.

Wynagrodzenie dla towarzystwa

524

49

2.

Wynagrodzenia dla podmiot6w prowadzllcych dystrybucjt;

II.

3.

Oplaty dla depozytariusza

4.

Oplaty zwi<)Zane z prowadzeniem rejestru ah.1:yw6w funduszu

5.

Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6.

Uslugi w zakresie rachunkowosci

7.

Uslugi w zakresie zarzlldzania aktywarni funduszu

8.

U slugi prawne

9.

Uslugi wydawnicze, w tym poligraficzne

10.

Koszty odsetkowe

11. Koszty zwi<)Zane z posiadaniem nieruchomosci
12.

Ujemne saldo r6znic kursowych
1

13. Pozostale

0
525
-336
-1414

0
49
-9
334

-1 000

0

-414

334

Wynik z operacji

-1 750

325

Wynik z operacji przypadajllCY najednostkt; uczestnictwa kategorii A (w zl)

-18,49
-19,47

0,59

III.

Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV.
V.
VI.

Koszty funduszu netto (ll-Ill)
Przychody z 1okat netto (I-IV)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

l.

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

z tytulu r6inic kursowych
2.

Wzrost (spadek) niezrea1izowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

z tytulu r6inic kursowych

VII.

Wynik z operacji przypadajllCY na jednostkt; uczestnictwa kategorii P (w zl) *)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dept

!ibela Ka1inowska

*) do wyliczenia podanej wartosci zastala uwzgl?dniona cena jednostki uczestnictwa, wedlug kt6rej nastqpilo pierwsze zbycie dane} kategorii

Rachunek wyniku z operacji naleiy analizowac lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq czr;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 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,
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytulu 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
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitalu wplaconego (powiykszenie kapitalu z tytulu zbytychj.u.)
b) zmiana kapitalu wyplaconego (zmniejszenie kapitalu z tytulu odkupionychj.u.)
6. L:jczna 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

II. Zmwna liczby jednostek uczestnictwa
1. Zmiana Iiczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
a) liczba zbytychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii P
b) liczba odkupionychjednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii P
c) saldo zrnian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii P
2. Liczba jednostek uczestnictwa narastajljco od poczljtku dzialalnosci funduszu, w tym:
a) liczba zbytych j ednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategmii P
b) liczba odkupionych j ednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- j ednostki kategorii P
c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii P

III. Zmiana wartosci aktywow netto na jednostk(/ uczestnictwa
1. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii P (wartosc, wg kt6rej nast<:jpilo pierwsze zbycie w dniu 11.01.2013 r.)
2. Wartosc aktyw6w netto najednostky uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
- jednostki kategorii A
- jednostki kategorii P
3. Procentowa zmiana wartosci ah."1yw6w netto najednostkty uczestnictwa w okresie sprawozdawczym (w stosunku rocznym)
- j ednostki kategorii A
- jednostki kategorii P (zmiana hczona od 11.01.2013 r. wyraZ:ona w stosunku rocznym)
4. Minimalna wartosc aktyw6w netto najednostkt< uczestnictwa
- jednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii P
wdniu
5. Maksymalna wartosc aktyw6w netto najednostkt< uczestnictwa
- j ednostki kategorii A
wdniu
- jednostki kategorii P
w dniu
6. Wartosc aktyw6w netto najednostkt< uczestnictwa wedlug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- jednostki kategorii A
wdniu
- j ednostki kategorii P
wdniu
*) cena emisyjna
**) zmiana liczona od pie1wszego dnia "J'Ceny tj. 20.11.2012 r.
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01.01.2013
31.12.2013

19.11.2012
31.12.2012

56 676
-1 750
-336
-1 000
-414
-1 750

0
325
-9
0
334
325

-45 617
45 676
91 293
-47 367
9309
29125

56 351
56 655
304
56 676
56 676
23 316

01.01.2013
31.12.2013

19.11.2012
31.12.2012

-457 863,407619
443 695,556158

551193,936555
554 156,593110

374 405,229331

554156,593110

69 290,326827

901 558,963777

2 962,656555

857 507,017252

2 962,656555

44 051,946525

-457 863 ,407619

551 193,936555

-483101,787921

551 193,936555

25 238,380302

93 330,528936
997 852,149268

551 193,936555
554 156,593110

928 561,822441

554156,593110

69 290,326827

904 521,620332

2 962,656555

860 469,673807

2 962,656555

44 051,946525

93 330,528936

551 193,936555

68 092,148634

551 193,936555

25 238,380302
01.01.2013
31.12.2013

19.11.2012
31.12.2012

102,82
102,99

100,00*)

99,74
99,74

102,82

-3,00%
-3,25%

25,17% **)

94,28
2013-06-24
94,28
2013 -06-24

100,01
2012-11-20

105,36
2013 -05 -09
105,36
2013-05-09

102,82
2012-12-31

99,67
2013-12-30
99,67
2013-12-30

102,73
2012-12-28

IV. Procentowy udzial kosztow funduszu w sredniej wartosci aktywow neuo, w tym:
1. Procentowy udzial wynagrodzenia dla Towarzystwa
2. Procentowy udzial wynagrodzenia dla podmiot6w prowadz~cych dystrybucjy
3. Procentowy udzial oplat dla depozytariusza
4. Procentowy udzial oplat zwi~anych z prowadzeniem rejestru aktyw6w funduszu
5. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie rachunkowosci
6. Procentowy udzial oplat za uslugi w zakresie zarz~dzania aktywami funduszu

01.01.2013
31.12.2013

19.11.2012
31.12.2012

1,80%
1,80%

1,83%
1,83%

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor D e p ] [ i f j } ; J J f f { i [ _

bela Kalinowska

W sprawozdaniu finansM.ym wyst((puje r6tnica pomif!cL-y wartosciq akryw6w netto wedlug ostatniej 11J!Ceny w okresie sprawozdawczym a wartosciq akryw6w
netto na koniec bietqcego okresu sprawozdawczego. R6tnica wynika z ujf!cia w 11J!Cenie na koniec okresu sprawozdawczego wszystkich operacji dotyczqcych
/ego okresu, jakie wystqpily w dniu bilansowym, a zgodnie z zasadami wyceny nie zostaly uj((te w ostatniej wycenie w okresie sprawozdawczym.

Zestawienie zmian w aktywach netto nale:::y analizowaf: lqcznie z notami objasniajqcymi i informacjq dodatkowq, kt6re stanowiq integralnq CZfSC sprawozdania
finansowego.
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5. NOTY OBJASNIAJf\CE
NOTA l
POLITYKA RACHUNKOWOSCI SUBFUNDUSZU
Dzia!alnosc 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. m 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. m 249
poz.1859) zwane dalej Rozporzqdzeniem.

1) UJAWNIANIE I PREZENTACJA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Sprawozdanie finansowe jest sporzqdzone w jt;zyku polskim i w walucie polskiej.
Informacje zawarte w sprawozdaniu fmansowym wykazane Sq w tysiqcach z!otych, z wyjqtkiem wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa. Jezeli
charak-ter i istotnos6 danej pozycji wymaga innej doldadnosci- fakt ten odnotowany jest w notach obja5niaj<)cych albo informacji dodatkowej .
Na dzien bilansowy ustalono wynik z operacji Subfunduszu, obejmujqcy:
1) przychody z lokat netto - stanowiqce r6t.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 dzien bilansowy przyjt;to metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
Sprawozdanie obejmuje wprowadzenie do sprawozdania fmansowego Subfunduszu, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w
aktywach netto, noty obja5niaj<)ce i informacjt; dodatkowq. Sprawozdanie obejmuje dane za 2013 rok oraz dane por6wnywalne za okres od 19.11.2012 (data
dokonania przez Towarzystwo wp!aty subskrypcyjnej) do 31.12.2012 roku.

2) UJMOWANIE W KSI~GACH RACHUNKOWYCH OPERACJI DOTYCZf\CYCH SUBFUNDUSZU
Ksit;gi rachunkowe dla lNG SFIO z wydzielonymi subfunduszami prowadzi sit; oddzielnie dla kai.dego subfunduszu.
1.
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w okresie, kt6rego dotyczq.
2.
Nabyte sldadniki lokat ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych wed!ug ceny nabycia obejmujqcej prowizjt; maklerskq.
3.
Sldadniki lokat nabyte nieodp!atnie posiadajq cent; nabycia r6wnq zeru.
4.
Sldadniki lokat otrzymane w zamian za inne sldadniki maj<) cent; nabycia wynikajqC<j z ceny nabycia tych skladnik6w Jokat, w zamian za kt6re zosta!y
otrzymane, skorygowanq o ewentualne dop!aty lub otrzymane przychody pienit;i.ne.
5.

Zmiant; wartosci nominalnej nabytych skladnik6w lokat, nie powodujqc<j zrniany wysokosci kapita!u zak!adowego emitenta, ujmuje sit; w ewidencji
analitycznej, w kt6rej dokonuje sit; zrniany liczby posiadanych instrument6w oraz jednostkowej ceny nabycia.

6.

Zysk lub stratt; 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 biezqcej wartosci ksit;gowej (nie
stosuje sit; do skladnik6w lokat bt;d<jcych przedmiotem transakcji, o kt6rych mowa w §27 i 28 Rozporzqdzenia) .

7.
8.
9.

Zysk lub stratt; ze zbycia walut wylicza sit; zgodnie z pkt. 6.
W przypadh."U gdy jednego dnia dokonane S<j transakcje zbycia i nabycia dan ego sldadnika lokat, w pierwszej kolejnosci ujmuje sit; nabycie sldadnika.
Naleznq dywidendt; od funduszu notowanego na aktywnym rynku ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dniu, w kt6rym na potrzeby wyceny danego
funduszu wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzglt;dniajqcy wartosci tego prawa.

10.

Nalei.nq dywidendt; od funduszu nienotowanego na aktywnym rynku ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dniu, nastt;pnym po dniu ustalenia tego
prawa.

11.
12.
13 .

Niezrealizowany zysk/ strata z wyceny lokat wp!ywa na wzrost/ spadek wyniku z operacji.
Nabycie/ zbycie sk!adnik6w lokat przez Subfundusz ujmuje sit; w ksit;gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.
Skladniki lokat nabyte/ zbyte, dla kt6rych brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzglt;dnia sit; w najblizszej wycenie aktyw6w Subfunduszu i
ustaleniu jego zobowiqzan.
Jezeli transakcja kupna/sprzedat.y skladnika lokat w wyniku braku potwierdzenia zosta!a ujt;ta w ksit;gach rachunkowych w nastt;pnym dniu po dniu
zawarcia transakcji wynikaj<)cym z pierwotnego dokumentu, to w przypadku sldadnik6w lokat wycenianych w skorygowanej cenie nabycia,
oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, do wyceny przyjmuje sit; wszystkie parametry wynikajqce z umowy kupnalsprzedai.y, a
przede wszystkim datt; nabycia, rozliczenia (daty przep!yw6w pienit;znych).
Operacje dotyczqce Subfunduszu ujmuje sit; w walucie, w kt6rej Sq wyrat.one, a taki.e w walucie polskiej po przeliczeniu wg sredniego kursu NBP
ustalonego dla danej waluty na dzien ujt;cia tych operacji w ksit;gach Subfunduszu. Jezeli operacje dot. Subfunduszu S<) wyrai.one w walutach, dla
kt6rych NBP nie ustala kursu- ich wartos6 okresla sit; 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 ujt;cie w ksit;gach nastt;puje w dacie rozliczenia transakcji nabycia waluty.
Zobowiqzania i nalet.nosci Subfunduszu wynikajqce z zawartych transakcji kupna lub sprzedat.y waluty w zwiqzku z rozliczeniami walutowymi kupna
lub sprzedat.y papier6w wartosciowych wycenia sit; od dnia zawarcia transakcji (forward walutowy) wed!ug sredniego kursu NBP dla danej waluty.
Przychody z lokat obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Dywidendy i inne udzia!y w zyskach.
b) Przychody odsetkowe (przychody odsetkowe od d!ut.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 r6znic kursowych powstale w wyniku wyceny srodk6w pienit;znych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych.
Koszty Subfunduszu obejmujq w szczeg6lnosci:
a) Koszty odsetkowe (koszty odsetkowe z tyt. kredyt6w i pot.yczek zaciqgnit;tych przez Fundusz rozlicza sit; w czasie przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej).
b) Ujemne saldo r6t.nic kursowych powstale w zwiqzh."U z wycenq srodk6w pienit;i.nych, naleznosci oraz zobowiqzan w walutach obcych.
Odsetki naliczone oraz nalet.ne od srodk6w pienit;znych na rachunkach ban.kowych oraz lokat terminowych powit;kszajq wartos6 aktyw6w Funduszu
w dniu wyceny.
W kat.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 przekraczaj<)cej maksymalnego limitu rezerw. Rezerwa naliczanajest kai.dego
dnia wyceny od wartosci aktyw6w netto z poprzedniego dnia wyceny skorygowanej o zrniany w kapitale wplaconym i odkupionym. Towarzystwo z
w!asnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia, pokrywa koszty operacyjne Subfunduszu.
Towarzystwo z tytu!u administracji i zarz<jdzania Subfunduszem pobiera na koniec kat.dego miesiqca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od
wartosci ak.-tyw6w netto Subfunduszu przypadajqcych na jednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.

14.

15 .

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

szu). Op!aty te
Towarzystwo pobiera op!att; dystrybucyJnq, oplatt; za konwersJt; oraz oplatt; umorzemow<) (wysokos6 op!aty zgodnie ze statutem Fundu~
~
stanowtq zobowtqzante Funduszu wobec TFI - me Sq UJmowane w przychodach 1 kosztach
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24.

Koszty zwi¥ane bezposrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu polaywane Sq w calosci z aktyw6w Subfunduszu. Jezeli koszty obci<ji:ajq Fundusz w
calosci- partycypacjt; danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza sit; na podstawie stosunku Wartosci Aktyw6w Netto(WAN) Subfunduszu do
WAN Funduszu na dzieil wyceny poprzedzaj<jcy dzieil ujt;cia zobowi¥ania w ksit;gach rachunkowych Funduszu. W przypadku gdy Fundusz zawiera
umowt; zbycia/nabycia skladnik6w lokat dotyCZ'!C'! wit;cej ni:i: jednego Subfunduszu, to koszty takiej transakcji obci<ji:aj<j te Subfundusze
proporcjonalnie do udzialu wartosci transakcji danego Subfunduszu w wartosci transakcji og61em.

25.

Dniem wprowadzenia do ksi<jg zmiany kapitalu wplaconego lub wyplaconego jest dzieil ujt;cia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w
odpowiednim subrejestrze (z tym, i:e na potrzeby okreslenia wartosci aktyw6w netto na jednostkt; uczestnictwa w okreslonym dniu wyceny nie
uwzglt;dnia sit; zmian w kapitale wplaconym i wyplaconym wynikajqcych z zapis6w w subrejestrze uczestnik6w Subfunduszu w dniu wyceny).
Wszystkie zobowi¥ania zwi¥ane z nabywaniem i umarzaniem
wyrazane S<j w k.-wocie wymagaj<jcej zaplaty.
m podlegajq odkupieniu w kolejnosci okreslonej, wedlug metody HIFO, co omacza, :i:e jako pierwsze odkupywane S<j m zapisane wg najwy:i:szej
w danym rejestrze uczestnika.
ceny

26.
27.

m

m

3) METODY WYCENY AKTYWOW
I. Wycena aktyw6w Funduszu, ustalenie zobowiazail i wyniku z operacji
Dniem wyceny jest dzieil, na k."t6ry przypada zwyczajna sesja na Gieldzie Papier6w Wartosciowych w Warszawie (GPW).
W Dniu wyceny oraz na dziet'l sporz<jdzenia sprawozdania fmansowego Fundusz dokonuje wyceny aktyw6w Funduszu oraz wyceny aktyw6w Subfunduszu,
ustalenia wartosci zobowi¥ail Funduszu oraz zobowi¥ail Funduszu zwi¥anych z funkcjonowaniem 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 ak."tyw6w netto innych Subfunduszy.
Aktywa Subfunduszu wycenia sit;, a zobowi¥ania ustala sit; wedlug wiarygodnie oszacowanej wartosci godziwej z zastrzezeniem § 25 ust.l pkt 1 oraz § 26-28
Rozporz<jdzenia.
Wartosc godziw<j skladnik6w lokat notowanych na ak.-tywnym rynl-u wymacza sit; w oparciu o k.-ursy z godziny 23:00 czasu polskiego w dniu wyceny.
ll. Wycena skladnik6w lokat notowanych na ak.=tywnym rynku
l. Zgodnie z postanowieniami niniejszego punhu wyceniane S<j nastt;pujqce skladniki lokat notowanych na ak.-tywnym 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) certyflkaty inwestycyjne,
10) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagranicme lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibt; za granic<j,
11) instrumenty rynl-u pienit;i:nego.
2.
Wartosc godziw<j skladnik6w lokat wymienionych w pkt.1 notowanych na aktywnym rynku, je:i:eli dzieil 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 ak.-tywnym rynku w dniu wyceny.
3.
4.

5.

Jei:eli wo1umen obrot6w na danym skladnik.-ulokat by! maczqco niski, albo na danym skladnik.-u 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).
Wartosc godziwq skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 notowanych na aktywnym rynku, jei:eli dzieil 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<jcej jego odpowiednik wartosci, ustalonego w poprzednim dniu wyceny, skorygowanego zgodnie z zasadami okre5lonymi w ust. 5.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4 stosuje sit; ponizsze metody wyznaczania wartosci godziwej:
I) przyjmuje sit; wartosc wymaczon<j zgodnie z pkt. 2 na innym aktywnym rynku, z tym, :i:e o wyborze takiego rynku decyduje wysokosc wo1umenu obrotu
w dniu wyceny. W przypadku, gdy na innych aktywnych rynkach wysokosc wolumenu obrotu w dniu wyceny jest identycma, to do wyceny przyjmuje sit;
cent; z rynl-u o wyzszej wartosci obrotu na ten dzieil.
2) jezeli niedostt;pne S'! wartosci wyznaczone zgodnie z pkt I) ana rynku gl6wnym dostt;pne S<j informacje o zloi:onych w dniu wyceny ofertach, to stosuje
sit; sredni<j arytmetyczn<j z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y, z tym, :i:e uwzglt;dnienie wyl<jcznie oferty sprzedai:y jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy
nie jest mozliwe wyliczenie sredniej ze wzglt;du na brak ofert sprzedazy 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; sredni<j arytmetycm<j z najlepszych ofert kupna i sprzedai:y z innego aktywnego rynku, z
tym ze o wyborze takiego rynk.-u decyduje wielkosc obrotu danym skladnikiem w poprzednim miesi<jcu.
3) je:i:eli 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), a jezeli oszacowania te nie S'! dostt;pne - stosuje sit; wartosc oszacowana przez
wyspecjalizowan<j niezale:i:n<j jednostkt; swiadcz<jq tego rodzaju uslugi, o i1e mo:i:liwe jest rzetelne oszacowanie przez tt; jednostkt; przeplyw6w pienit;:i:nych
zwi¥anych z tym skladnikiem, przy czym jednostkt; tak<j umaje sit; za niezalei:n<j, jezeli nie jest emitentem danego skladnika lokat i nie jest podmiotem
zale:i:nym od Towarzystwa.
4)jezeli niedostt;pne S<j wartosci wymaczone zgodnie z pkt 1)-3) to stosuje sit; wycent; w oparciu o publicznie ogloszon<j na aktywnym rynku cent;
nier6:i:ni<jcego sit; istotnie skladnika, w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicmym.

6.

7.

W przypadku skladnik6w 1okat bt;d<jcych przedmiotem obrotu na wit;cej ni:i: jednym aktywnym rynku, wartosci<j godziwq jest kurs ustalony na rynku
gl6wnym, ustalanym zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) wyboru rynl'll gl6wnego dokonuje sit; na koniec ka:i:dego 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 1okat notowany jestjednoczesnie na aktywnym rynku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicq kryterium wyboru
rynku gl6wnego jest mo:i:liwosc 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 pk."t 2) to ustaJenie rynku gl6wnego nastt;puje:
a) poprzez por6wnanie obrot6w z poszczeg6lnych rynk6w od dnia rozpoczt;cia notowail do koilca okresu por6wnawczego lub,
b) w przypadku, gdy rozpoczyna sit; obr6t papierem wartosciowym, wyb6r rynku dokonywany jest poprzez por6wnanie obrot6w na poszczeg61nych
rynkach w dniu pierwszego notowania.
RYNEK AKTYWNY to rynek spelniaj<jcy lqcmie nastt;puj<jce kryteria:
I) instrumenty bt;d<jce przedmiotem obrotu na rynl'll Sq jednorodne,
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8.

2) zazwyczaj w ka:i:dym momencie wystc;pujl) zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
3) ceny podawane Sl) do publicznej wiadomosci.
Razem z comiesic;cznym ustalaniem rynku gl6wnego, Towarzystwo i Depozytariusz badajl) ah.'tywnosc rynku dla ka:i:dego skladnika lokat. Jezeli przez
badany miesil)c by! dostc;pny kurs transakcyjny (lub fixingowy) lub dostc;pna byla regularnie informacja o ofertach kupna sprzeda:Zy, to uznaje sic;, :i:e rynek
dla dane go skladnika lokat jest ah.'1ywny.

ill. Wycena skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku
I.
Zgodnie z postanowieniami niniejszego punh.'tu wyceniane Sl! nastc;pujl!ce skladniki lokat nienotowanych na ah.'1ywnym 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) j ednostki uczestnictwa,
I 0) certyfikaty inwestycyjne,
11) tytuly uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibc; za granic<j,
12) depozyty,
13) waluty nieb<;d<jce depozytami,
14) instrumenty rynh.<J pienit;:i:nego.
2.
Wartos6 skladnik6w lokat wymienionych w ust. 1 nienotowanych na ak'1ywnym rynku wyznacza sic;, z zastrze:i:eniem pkt IV ust. 4 i 5, w
I) w przypadku dlu:i:nych papier6w wartosciowych, list6w zastawnych oraz instrument6w rynku pienit;:i:nego b<;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 sic; konieczne. Skutek wyceny oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej zalicza sic; odpowiednio
do przychod6w odsetkowych lub koszt6w odsetkowych, natomiast wysokosc odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci zalicza sic; w cic;zar pozostalych
koszt6w Subfunduszu.
2) dlu:i:ne papiery wartosciowe zawierajl!ce wbudowane instrumenty pochodne:
a) w przypadku, gdy wbudowane instrumenty pochodne S<) scisle powi<)Zane z wycenianym papierem dluznym to wartosc calego instrumentu
finansowego bc;dzie wyznaczana przy zastosowaniu odpowiedniego dla danego instrumentu fmansowego modelu wyceny uwzglt;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 scisie poWi<jZane Z wycenianym papierem dluznym, w6wczas WartOSC wycenianego
instrumentu finansowego bt;dzie stanowic sumc; wartosci dluznego papieru wartosciowego (bez wbudowanych instrument6w pochodnych)
wyznaczonej przy uwzglc;dnieniu efektywnej stopy procentowej oraz wartosci wbudowanych instrument6w pochodnych wyznaczonych w oparciu o
modele wla5ciwe dla poszczeg61nych instrument6w pochodnych zgodnie z pkt V. Jezeli jednak wartos6 godziwa wydzielonego instrumentu
pochodnego nie moze bye wiarygodnie okreslona to taki instrument wycenia sic; 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 warto5ciowych wedlug skorygowanej ceny nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej nastc;puje od dnia
ujc;cia w ksic;gach danego skladnika lokat, przy czym do dnia rozliczenia transakcji nabycia dany skladnik lokat wykazuje sit; w cenie nabycia, kt6ra stanowi
skorygowan<j eeoc; nabycia (co oznacza, ze do wyznaczenia wartosci XIRR i XNPV przyjmuje sit; moment przeplyw6w pienic;znych okreslony w warunkach
transakcji) .
IV. Szczeg61ne metody wyceny skladnik6w lokat
1. Papiery wartosciowe nabyte przy zobowi<)Zaniu sit; drugiej strony do odkupu wycenia sit;, pocz<jwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod<) skorygowanej
ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzglc;dnieniem potencjalnych odpis6w z tytulu trwalej utraty wartosci, jezeli
ich utworzenie oka:i:e sic; konieczne.
Zobowi<)Zania z tytulu zbycia papier6w wartosciowych, przy zobowi<)Zaniu sic; Subfunduszu do odkupu, wycenia sic;, poczl)wszy od dnia zawarcia umowy
2.
sprzeda:Zy, metodl) korekty r6:i:nicy pomic;dzy cen<j odkupu a cen<j sprzeda:Zy, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3.
W przypadku przeszacowania skladnika lokat dotychczas wycenianego w wartosci godziwej, do wysokosci skmygowanej ceny nabycia - wartosc godziwa
wynikaj<jca z ksil!g rachunkowych stanowi, na dzien przeszacowania, nowo ustalon<j skorygowan<j cenc; nabycia tego skladnika i stanowi podstawc; do
wyliczen skorygowanej ceny nabycia w kolejnych dniach wyceny. W szczeg6lnosci w wyzej wymieniony spos6b wycenia sic; dlu:i:ne papiery wartosciowe, od
dnia ostatniego ich notowania do dnia wykupu.
Naleznosci z tytulu udzielonej po:Zyczki papier6w wartosciowych wycenia sic; wedlug zasad przyjc;tych dla tych papier6w wartosciowych.
4.
5. Zobowi<)Zania z tytulu otrzymanej po:Zyczki papier6w wartosciowych ustala sic; wedlug zasad przyjc;tych dla tych papier6w wartosciowych.
V. Metody wyznaczania wartosci godziwej
1.
W przypadku skladnik6w lokat nienotowanych na aktywnym rynku nieb<;d<jcych papienuni dlu:Znymi stosuje sic; ponizsze metody wyznaczania wartosci
godziwej:
1) w przypadku akcji- ich wartosc ustala sic; wedlug wartosci godziwej wyznaczonej za pomoc<j powszechnie uznanych metod estymacji:
a) ostatnio dostc;pne ceny transakcyjne na wycenianym skladniku lokat ustalone pomic;dzy niezaleznymi od siebie i nie powi<)Zanymi ze sob<j stronami,
b) metody rynkowe, a w szczeg6lnosci metodc; por6wnywalnych sp61ek gieldowych oraz metodc; por6wnywalnych transakcji,
c) metody dochodowe, a w szczeg6lnosci metodc; zdyskontowanych przeplyw6w pienic;znych,
d) metody ksic;gowe, a w szczeg6lnosci metodc; skorygowanej wartosci ah.'tyw6w netto;
2) w przypadku warrant6w subskrypcyjnych oraz praw poboru - ich wartosc wyznacza sic; przy u:Zyciu modelu, uwzglc;dniajl)cego w szczeg6lnosci wartosc
godziw<j akcji, na kt6re opiewa warrant lub prawo poboru oraz wartosc wynikaj<)C'! z nabycia tych akcji w wyniku realizacji praw przyslugujl)cych
warrantom lub prawom poboru;
3) w przypadku praw do akcji - ich wartosc wyznacza sic; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny nier6zni<jcego sic; istotnie skladnika,
w szczeg6lnosci o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym, a w przypadku gdy nie mo:i:na wskazac tak:iego skladnika lokat, wedlug wartosci
godziwej ustalonej zgodnie z pkt 1;
4) w przypadku kwit6w depozytowych- ich wartosc wyznacza sic; na podstawie publicznie ogloszonej na aktywnym rynku ceny papieru wartosciowego, w
zwi<jzku, z kt6rym zostal wyemitowany h.'Wit depozytowy;
5) w przypadku depozyt6w- ich wartosc stanowi wartosc nominalna powic;kszona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efeh.'tywnej stopy procentowej;
6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikat6w inwestycyjnych i tytul6w uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<jce siedzibc; za granicl) - wycena w oparciu o ostatnio ogloszon<j wartosc aktyw6w netto na jednostkc; uczestnictwa, certyfikat
inwestycyjny lub tytul uczestnictwa, z uwzglc;dmeniem zdarzen maJl!Cych wplyw na ich wartosc godziw~ jakie mraly mieJsce po dniu ogloszema wartosci
ak-tyw6w netto naJednostkc; uczestmctwa, certyfikat mwestycyJny lub tytul uczestmctwa,
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7) w przypadku instrument6w pochodnych- wycena w oparciu o modele wyceny powszechnie stosowane dla danego typu instrument6w, a w szczeg6lnosci
w przypadk-u kontrakt6w terminowych, terminowych transakcji wymiany walut, stop procentowych- wg modelu zdyskontowanych przeplyw6w pieni~Z!lych;
8) w przypadku walut me byd<jcych depozytami- ich wartosc wyznacza siy po przeliczeniu wedlug ostamiego dostypnego sredniego kursu wyliczonego na
Dzieil Wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.

3.
4.

Do czynnil<:6w uwzgl~dnianych przy wyborze jednej z metod estymacji, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1), do wyceny sk.ladnik6w 1okat, o kt6rych mowa w ust.
1 pkt 1), nalez<j:
1) dost~pnosc 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) okres, jaki uplyn<jl od ostatnich transakcji, kt6rych przedmiotem by! wyceniany sk.ladnik lokat, zawartych przez podmioty trzecie bydqce niezalemymi od
siebie i nie powiqzanymi ze sobq stronami, o kt6rych to transakcjach Subfundusz posiada wiarygodne informacje,
5) wielkosc posiadanego pakietu wycenianego sk.ladnika.
Dane wejsciowe do modeli wyceny, o kt6rych mowa w ust.1 pkt 1)- 2) i pkt 7) pochodz<j z aktywnego rynku.
Modele i metody wyceny, o kt6rych mowa w ust. I i ust. 2, ustalane S<) w porozumieniu z Depozytariuszem. Modele wyceny b~d<j stosowane w spos6b
ci<jgly. W przypadku dokonywania istotnych zmian w stosowanych przez Subfundusz modelach wyceny, zmiany powyzsze bt<d'! prezentowane, w przypadk-u
gdy zostaly wprowadzone w pierwszym p61roczu roku obrotowego, kolejno w p61rocznym oraz rocznym sprawozdaniu fmansowym, 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 zobowiqzania denominowane w walutach obcych wycenia si~ lub ustala w walucie, w kt6rej S<) notowane na aktywnym rynku, a w przypadku,
gdy nie S'J notowane na aktywnym rynk-u - w walucie, w kt6rej Sq denominowane.
2 . Aktywa oraz zobowiqzania, o kt6rych mowa w ust. 1 wykazuje si~ w walucie, w kt6rej wyceniane S<) aktywa i ustalane zobowiqzania Subfunduszu, po
przeliczeniu wedlug ostatniego dost~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 siy w relacji do euro.
3.

4) OPIS WPROWADZONYCH ZMIAN STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOSCI
Nie dotyczy.

NOTA2
NALEZNOSCI SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

31.12.2013

31.12.2012

269

Z tytulu zbytych lokat
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu zbytych jednostek uczestnictwa
Z tytulu dywidendy
Z tytulu odsetek
Z tytulu pos iadanych nieruchomosci
Z tytulu udzielonych po;tyczek
Pozostale - premia inwestycyjna

282

13
13

31.12.2013

3J.J2.2012

13

NOTA3
ZOBOWL\ZANIA SUBFUNDUSZU (w tys. zl)

3 178

Z tytulu nabytych aktyw6w
Z tytulu transakcji przy zobowiqzaniu si~ do odkupu
Z tytulu instrument6w pochodnych
Z tytulu wplat na j ednostki uczestnictwa
Z tytulu odkupionych jednostek uczestnictwa
Z tytulu wyplaty dochod6w funduszu
Z tytulu wyplaty przychod6w funduszu
Z tytulu wyemitowanych obligacji
Z tytulu kr6tkoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu dlugoterminowych po:lyczek i kredyt6w
Z tytulu gwarancji lub por~czeii.
Z tytulu rezerw
Pozostale, w tym:

721
77

15

- wynagrodzenie TFI

72

15

49

15

4 048

NOTA4
SRODKI PIENIF;ZNE I ICH EKWIW ALENTY
I. STRUKTURA SRODKOW PIENII;ZNYCH NA RACffiJNKACH BANKOWYCH (w przekroju walut) - w tys.
Wartosc na 31.12.2013
Bank I Wa1uta
lNG Bank Sl<)Ski S.A. I PLN

wPLN
185

Wartosc na 31.12.20!2
wPLN
7 805

II. SREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM SRODKOW PIENII;ZNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEZf\.CYCH
ZOBOWIJ\.ZAN SUBFUNDUSZU - w tys .
Srednia wartosc
w wa1ucie
1 362

Wa1uta
PLN

sredni w okresie sprawozdawczym poziom srodkow
pieni~Z!lych:

Ill. EKWIWALENTY SRODKOW PIEN~ZNYCH
Nie dotyczy.
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Srednia wartosc
wPLN
1 362

NOTAS
RYZYKA
1. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ
a) wskazanie aktyw6w obcilji.onych ryzykiem wartosci godziwej wynikaj'!cym ze stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami rynkowych stop procentowych. Ryzyko stopy
procentowej jest wi~tksze dla instrument6w o stalym oprocentowaniu.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obcilji.onych tym ryzykiem.
b) wskazanie ak1:yw6w obcilji.onych ryzykiem przeplyw6w srodk6w pieni((:i:nych wynikaj'!cym ze stopy procentowej
Dodatkowo w przypadku dlu:i:nych instrument6w finansowych o zmiennym oprocentowaniu wyst((puje ryzyko przeplyw6w pieni~tznych wynikaj'!ce ze stopy
procentowej, kt6ra okresowo ustalanajest dla danego instrumentu w oparciu o rynkowe stopy procentowe.
Na dzien bilansowy Subfundusz nie posiadal skladnik6w lokat obcilji.onych tym ryzykiem.
W Funduszu ryzyko stopy procentowej moze bye zwi¥ane bezposrednio z instrumentami dluznyrni wchodz<!cyrni w jego sklad, jak i posrednio z
instrumentami dlu:i:nymi wchodz<!cymi w sklad portfeli funduszy zagranicznych i instytucji wsp6lnego inwestowania maj'!cych siedzib~t za granic'!.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
2. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM KREDYTOWYM
Gl6wnymi elementami ryzyka kredytowego S'! ryzyko niedotrzymania warunk6w, ryzyko obnizenia oceny kredytowej i ryzyko rozpi((tosci kredytowej.
Inwestycje w tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp61nego inwestowania majl}ce siedzib~t za granicl} lub w jednostki uczestnictwa innych
funduszy obcilji.one Sl} umiarkowanym ryzykiem kredytowym pochodzl}cym od ryzyka lokat takiego funduszu. Inwestycje w lokaty bankowe zwi¥ane Sl} z
ryzykiem kredytowym banku.
Na dzien bilansowy Subfundusz posiadal tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp6lnego inwestowania.
Pozostajl}ce na rachunkach bankowych wolne srodki automatycznie lokowane Sl} na lokatach overnight. Lokaty te zakladane S<! na okres 1 dnia roboczego
lub na okres obejmujl}cy dzien otwarcia lokaty oraz nast((pUjl}ce po nim dni wolne od pracy. Na dzien bilansowy stanowily one 1,98% wartosci ak1:yw6w.
3. POZIOM OBCJAZENIA AKTYWOW I ZOBOWIJ\ZAN SUBFUNDUSZU RYZYKIEM W ALUTOWYM
Ryzyko kursu walutowego to ryzyko spadku wartosci aktyw6w netto Subfunduszu spowodowane zmianami kursu waluty polskiej w stosunku do walut
obcych. W Subfunduszu wyst((puje sredni poziom ryzyka walutowego wynikaj'!CY z tego, ze subfundusz ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local
Bond) stosuje mechanizm cz~tsciowego zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do euro.

NOTA6
rnSTRUMENTYPOCHODNE
Subfundusz nie inwestowal w instrumenty pochodne.

NOTA7
TRANSAKCJE PRZY ZOBOWJAZANIU su; SUBFUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Subfundusz nie zawar! tego typu transakcji.

NOTAS
KREDYTYIPOZYCZKI
Subfundusz nie zacil}gal kredyt6w i po2:yczek.

NOTA9
WALUTY I ROZNICE KURSOWE
1. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU, z podzialem wg walut i po przeliczeniu na walut'( polskl}
Wszystkie pozycje bilansu wyra2:one S<! wyll}cznie w zlotych polskich.
2. DODATNIE/ UJEMNE ROZNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT SUBFUNDUSZU
Nie wystl}pily.

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

19.11.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania majl}ce

siedzib~t za ::::~"---~~c-~::c~:-:~c--------c~------

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

Grupy lokat

01.01.2013
31.12.2013

19.11.2012
31.12.2012

Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje
wsp6lnego inwestowania maj<)ce

siedzib~t za ;;:~"-----:-;-:----:-:-:------

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

NOTAll
KOSZTYSUBFUNDUSZU
1. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
Towarzystwo z wlasnych srodk6w, w tym z wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty operacyjne Subfunduszu, z wyj'!tkiem koszt6w z tytulu uslug
maklerskich, oplat transakcyjnych zwi¥anych z nabywaniem i zbywaniem papier6w wartosciowych, prowizji bankowych, podatk6w i innych obcilji.en
~alozonyc~ przez wla5ciwe organy panstwowe w zw1<)Zku z dzialalnosci<) Subfunduszu, kt6re pokrywane S'! bezposredmo z aktyw6w Subfunduszu ~·
~·
dlegaJ<!
limitowamu.

I
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2. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH ZW. BEZPOSREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI
Nie dotyczy.
3. WYNAGRODZENIE TOWARZYSTWA (WYODRI;BNIENIE CZ~SCI ZMIENNEJ)
Towarzystwo z tytu!u administracji i zarz'}dzania Subfunduszem pobiera na koniec kal:dego miesi'}ca wynagrodzenie r6wne kwocie naliczonej od wartosci
ak'tyw6w netto Subfunduszu przypadaj'}cych najednostki uczestnictwa danej kategorii w danym dniu.
Wysokosc wynagrodzenia Towarzystwa w podziale na poszczeg6lne kategorie jednostek uczestnictwa:
rnaksymalnaroczna
wysokosc wynagrodzenia

wynagrodzenie
faktycznie pobrane

(w%)

(w%)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
0,90

1,80
1,80

kategoriaA
kategoriaP
kategoria S
kategoriaF
kategoria I
kategoriaK
kategoria E
kategoria T

NOTA 12
DANE POROWNAWCZE 0 JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA
31.12.2013

31.12.2012

9 309

56 676

- jednostki uczestnictwa kategorii A

99,74

102,82

- jednostki uczestnictwa kategorii P

99,74

Wartosc aktyw6w netto na koniec roku obrotowego (w tys.z!)
Wartos6 aktyw6w netto naj.u. na koniec roku obrotowego (w z!)

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.

Dyrektor Dep

ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (L)
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6. INFORMACJA DODATKOWA
1)

lnformacje o znacz:tcych zdarzeniach dotyczl}cych lat ubieglych,
sprawozdawczy.

uj~tych

w sprawozdaniu finansowym za biei::tCY okres

Nie dotyczy.

2)

lnformacje o znaczl}cych zdarzeniach jakie nast:tpily po dniu bilansowym, a nieuwzgl~dnionych w sprawozdaniu finansowym.
W dniu 24 marca 2014 r., na podstwie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/I/4033/66/8/13/14/U/MK, Towarzystwo uruchomilo trzynasty
subfundusz w ramach ING SFIO - ING Subfundusz Stabi1ny G1oba1nej A1okacji.

3)

Zestawienie oraz objasnienie roi:nic pomi~dzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porownywalnych danych
finansowych a uprzednio sporz:tdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.
Nie dotyczy.

4)

Dokonane korekty bl~dow podstawowych.
Nie zaszly.

5)

W przypadku niepewnosci co do moi:liwosci 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:tdzanie funduszami zagranicznymi, w kt6re inwestowal Fundusz:

Oplata za zarzlldzanie
(% w skali roku)

Fundusz
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency)

0,72

Zgodnie z warunkami powolania i rea1izacji obowi¢6w przez ING Investment Management Luxembourg S.A. na rzecz ING (L) otwarty fundusz
inwestycyjny o zmiennym kapita1e (SICAV), ten ostatni wyplaca ING Investment Management Luxembourg S.A. roczn:t oplat<; za zarzqdzanie ob1iczanq od
sredniego stanu aktyw6w netto subfunduszu ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) w wysokosci 0,72% w przypadku tytul6w
uczestnictwa Klasy I.
Fundusz zawar! z ING Asset Management B.V. Luxembourg umow<;, na podstawie kt6rej wi<;ksza cz<;sc wynagrodzenia za zarzqdzanie jest zwracana do
aktyw6w Funduszu w postaci premii inwestycyjnej.

7)

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

ocen~

sytuacji majl}tkowej,

Nie dotyczy.

8)

Pozostale informacje.
Fundusz mo:i:e zawiesic zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu je:i:eli wartosc aktyw6w netto Subfunduszu przekroczy 464.000.000 zlotych.

Wskazanie metody pomiaru calkowitej ekspozycji Subfunduszu
Fundusz ob1icza calkowitq ekspozycjy zgodnie z rozporz:tdzeniem Ministra Finans6w z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunk6w
prowadzenia dzialalnosci przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538). Aktua1nie stosowanq metod:t calkowitej ekspozycji Subfunduszu jest
metoda zaanga:i:owania.
Stosownie do wy1iczen dokonanych na podstawie ww. rozporz:tdzenia nieprzekracza1ne wartosci calkowitej ekspozycji, oczekiwane wartosci wskainika
dzwigni finansowej i prawdopodobienstwo ich przekroczenia, oraz informacje na temat skladu portfe1a referencyjnego, Sq nast<;puj:tce:

Nazwa Subfunduszu
ING (L) Zagranicznych
Ob1igacji Rynk6w
Wschodz:tcych

Metoda

Nieprzekracza1na wartosc
calkowitej ekspozycji

Oczekiwana wartosc wskainika diwigni fmansowej
oraz prawopodobienstwojego Jlrzekroczenia

Portfe1 referencyjny

100% wartosci aktyw6w
Metoda
zaanga:i:owania
netto subfunduszu

Warszawa, 7 kwietnia 2014 r.
Dyrektor Dep

Izabe1a Ka1inowska

ING Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (L)
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lNG Subfundusz Zagranicznych Obligacji Rynkow Wschodzl!cych (L)
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 rachunkowo sci (Dz.U. z 2013 r. , poz.330) Z arz~d ING Towarzystwa
Funduszy lnwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe ING Subfunduszu Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz~cych (L),
na kt6re sktada sicr:
I) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;
2) zestawienie lokat wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r. o wartosci 8.857 tys. zlotych;
3) bilans

sporz~dzony

na dzien 31 grudnia 2013 r., kt6ry wykazuje aktywa netto i kapitaly na sumcr 9.309 tys. zlotych;

4) rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

wykazuj~cy

5) zestawienie zmian w aktywach netto za okres od I stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
netto o kwotcr 47.367 tys. zlotych;
6) noty

objasniaj~ce;

7) informacja dodatkowa.

Leszek .Tedlecki
Prec:es Zarc:qdu

Malgorzata Barska
Wiceprezes Zarzqdu

P-~ k~~""""""""......_. ,. . . . ._
Dariusz Korona
Czlonek Zarzqdu

Gerardus Dashorst
Czlonek Zarzqdu

~~~~C?
Robert Bohynik

Czlonek Zarzqdu

"'~

Dyrektor Departamentu Ksil;gowosci Funduszy

Wa rszawa, 7 kwietni(l2014 r.

stratcr z operacji w kwocie 1.750 tys . zlotych;

wykazuj~ce

zmniejszenie stanu wartosci aktyw6w

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
Zagranicznych Obligacji Rynk6w Wschodz'!cych (L) (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.
DY' L(TQf<.
iet •

r;,,,tq Or ,,.,. l P.ynhiw FitW!lSOI'I)'C h
't,l!cn.

·~;

atrgirznych

lNG BANK SLI\SKI Sp6lka Akcyjna

NIP 634-013-54-75

Deparament Operacji Rynk6w Finansowych

Kapital zakladowy - 130100 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 JiaJ
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 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 przedsiE:biorstw w najblizszym okresie. Ubiegly rok by! 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 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 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 mozliwosci 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
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

pa zdz ierniku 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 Mozliwo5ci, 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 ofertE: 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 podziE:kowac naszym

dotychczasowym i nowym Klientom. Bardzo cieszy nas r6wniez zauwazalny wzrost zainteresowania naszymi produktami
emerytalnymi (IKE, IKZE, PPE). Wydaje
dostrzeganq prze z coraz szersze

kr~gi

si~,

ze w swietle zmian w OFE dodatkowe, indywidualne

oszcz~dzanie

staje

si~

konieczno5ciq

Polak6w.

Zyczymy Par\stwu, aby caly rok 2014 by! udany dla Par\stwa i dla Par\stwa inwestycji.
Zaprasza my na naszq

stron~

www .ingtfi.pl

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP 954-21-80-836

Kapital zak/adowy- 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. pi

.
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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 Ma!ych Sp6!ek
lNG Subfundusz Selektywny
lNG Subfundusz Ochrony Kapita!u 90
I NG 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 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%

I NG 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 Zarzqdu
IN

TFI S.A.

Cz!onek Zarzqdu

Cz!onek Zarzqdu

Cz!onek Zarzqdu

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

lNG TFI S.A.

/a-.--~-4 . -Ma!gorzata Barska

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

Dariusz Korona

~

Gerardus Dashorst

Robert Bohynik

