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Szanowni Paƒstwo,
Przekazujemy sprawozdanie ﬁnansowe z kolejnego roku dzia∏alnoÊci Generali
Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Po bardzo trudnym roku 2008, kiedy to za sprawà globalnego kryzysu
ﬁnansowego fundusze emerytalne odnotowa∏y ujemne stopy zwrotu, rok 2009
przyniós∏ odreagowanie, dzi´ki któremu mo˝liwe by∏o odrobienie ubieg∏orocznych
strat. Jest nam niezwykle mi∏o poinformowaç, ˝e Generali OFE odrobi∏ te straty
w ca∏oÊci i jako jedyny z czternastu funduszy emerytalnych mo˝e pochwaliç si´
dodatnià stopà zwrotu w okresie 2008 - 2009.
Sam rok 2009 równie˝ by∏ dla nas bardzo udany. W rankingu rocznym
uplasowaliÊmy si´ na drugim miejscu, ze stopà zwrotu na poziomie 15,45%
Poni˝ej prezentujemy stopy zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych w 2009 r.
Fundusz
Polsat
Generali
PKO BP Bankowy
Amplico
Aegon
Pekao
ING
AXA
PZU
Warta
Pocztylion
Allianz
Aviva
Nordea
Ârednia
Ârednia wa˝ona

Stopa zwrotu
20,70%
15,45%
14,75%
14,46%
13,98%
13,91%
13,84%
13,64%
13,51%
13,38%
13,37%
13,30%
12,88%
12,50%
14,26%
13,67%

Pod wzgl´dem d∏ugoterminowych wyników inwestycyjnych Generali OFE jest
jednym z liderów rynku. Zajmuje on najwy˝sze lokaty w rankingach bran˝owych
za stabilne wyniki oraz ryzyko inwestycyjne w d∏ugiej perspektywie czasu, co dla
przysz∏ych emerytów jest wa˝nym kryterium oceny dotychczasowych osiàgni´ç
funduszy emerytalnych.
Wyniki inwestycyjne Generali OFE sà równie˝ doceniane przez pras´
ogólnopolskà, opisujàcà rynek otwartych funduszy emerytalnych.
W ubieg∏orocznych rankingach „Rzeczpospolitej” opublikowanych w kwietniu
oraz w paêdzierniku, Generali OFE po raz kolejny okazywa∏ si´ numerem 1.
Pierwsze miejsce w rankingu „Gazety Wyborczej” w czerwcu 2009 r. by∏o kolejnym
sukcesem Generali OFE. Dodatkowo w kwietniu i lipcu roku ubieg∏ego bran˝owy
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serwis ekonomiczny Analizy Online opublikowa∏ rankingi funduszy emerytalnych,
w których Generali OFE uznany zosta∏ za lidera pod wzgl´dem wartoÊci
hipotetycznego konta emerytalnego. Fundusz by∏ wskazany jako najlepszy równie˝
przez KNF w komunikacie z paêdziernika 2009 r. Wszystkie te wyniki sà dowodem
wysokiej i stabilnej oceny OFE dokonywanej przez niezale˝nych ekspertów.
Dzia∏alnoÊç inwestycyjna
W 2009 roku Êwiatowa gospodarka znalaz∏a si´ w recesji gospodarczej. Apogeum
kryzysu, wyra˝one silnymi spadkami rynków akcji, przypad∏o na I kwarta∏. Jednak
bardzo zdecydowane dzia∏ania rzàdu amerykaƒskiego, w postaci ogromnych
programów pomocowych dla banków i najwi´kszych ﬁrm, spowodowa∏y
polepszenie nastrojów inwestorów na ca∏ym Êwiecie. W wyniku tego rynki akcji
od lutego rozpocz´∏y zwy˝ki, które trwa∏y praktycznie do koƒca roku. Pomimo
s∏abych wyników najwi´kszych dojrza∏ych gospodarek, rynki tzw. emerging
markets nie pogrà˝y∏y si´ w recesji. Tak˝e Polska, jako jedyna w Europie,
zanotowa∏a wzrost gospodarczy.
Rok 2009, z punktu widzenia inwestycji w obligacje skarbowe, okaza∏
si´ zyskowny. Indeks obligacji Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
odzwierciedlajàcy sytuacj´ na polskim rynku obligacji skarbowych o sta∏ym
oprocentowaniu, w 2009 roku wzrós∏ o 4,18%.
W 2009 roku polska gospodarka by∏a poddana ci´˝kiej próbie oparcia si´
Êwiatowemu kryzysowi. Dzi´ki os∏abieniu polskiej waluty, silnemu rynkowi
wewn´trznemu oraz pakietom stymulacyjnym w Europie (np. dop∏aty
do zakupu samochodów w Niemczech), nasza gospodarka, choç znaczàco
spowolni∏a, zakoƒczy∏a rok wzrostem gospodarczym. Rada Polityki Pieni´˝nej
kontynuowa∏a rozpocz´te w 2008 roku obni˝ki stóp procentowych do historycznie
niskiego poziomu 3,50%. Dzia∏ania te mia∏y silny wp∏yw na rynek obligacji
skarbowych. Z powodu kryzysu, banki ograniczy∏y mocno akcj´ kredytowà dla
przedsi´biorstw i osób ﬁzycznych. Niewykorzystywane Êrodki ﬁnansowe ulokowa∏y
w najbezpieczniejsze obligacje skarbowe o krótkich terminach do wykupu.
Dobrego sentymentu na rynku obligacji nie zepsu∏a nawet nowelizacja bud˝etu
dokonana w po∏owie roku przez polski rzàd, która polega∏a na obni˝eniu
prognozowanego wzrostu gospodarczego oraz zwi´kszeniu deﬁcytu
bud˝etowego.
Nasza polityka inwestycyjna w 2009 roku polega∏a na odpowiednim wyborze
segmentu rynku obligacji, który mo˝e przynieÊç stosunkowo wysokie stopy
zwrotu przy zachowaniu ograniczonego ryzyka. Z powodu silnych obni˝ek stóp
procentowych przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej, postanowiliÊmy skoncentrowaç
nasze inwestycje na obligacjach o krótkim terminie wykupu oraz obligacjach
zmiennokuponowych.
2010 rok dla rynku obligacji b´dzie z pewnoÊcià bardzo trudny z powodu
rosnàcego deﬁcytu bud˝etowego. G∏ównym czynnikiem ryzyka b´dzie obawa
o przekroczenie poziomu zad∏u˝enia w wysokoÊci 55% PKB. Dodatkowym
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czynnikiem ryzyka b´dà te˝ problemy bud˝etowe najs∏abszych paƒstw UE, które
zosta∏y bardzo mocno dotkni´te kryzysem, np. Grecja, Portugalia i Hiszpania.
W zwiàzku z tymi czynnikami ryzyka spodziewamy si´ du˝ej zmiennoÊci na rynku
obligacji.
Ubieg∏y rok przyniós∏ bardzo silne odreagowanie na Êwiatowych rynkach
akcji. Wprawdzie jeszcze przez pierwsze dwa miesiàce mieliÊmy do czynienia
ze spadkami na gie∏dach, jednak skala odbicia zapoczàtkowanego w drugiej
po∏owie lutego przesz∏a oczekiwania nawet najbardziej optymistycznie
nastawionych obserwatorów rynku. Liczàc od do∏ków, do koƒca grudnia 2009
g∏ówne indeksy warszawskiej gie∏dy - WIG20, WIG i MWIG 40 wzros∏y odpowiednio
o: 80%, 88% i 91%!
Przyczyn tak mocnych wzrostów nale˝y dopatrywaç si´ zarówno w poprawiajàcych
si´ perspektywach gospodarki, jak i radykalnej zmianie nastrojów inwestorów. Jest
rzeczà typowà, ˝e w dnie bessy panuje skrajny pesymizm, wi´kszoÊç uczestników
rynku dostrzega jedynie z∏e, lub potencjalnie z∏e wiadomoÊci, co doprowadza
do skrajnego niedoszacowania rynkowych wycen aktywów. Takie przesilenie
mia∏o w∏aÊnie miejsce na prze∏omie 2008 i 2009 roku. Wystarczy∏a jednak seria
lepszych danych makro i pozytywne zaskoczenia wynikami kwartalnymi spó∏ek,
aby nastroje diametralnie si´ zmieni∏y i inwestorzy dostrzegli fakt, ˝e gospodarka
Êwiatowa powoli si´ odbija od dna.
Przypomnijmy, ˝e ju˝ w liÊcie do Paƒstwa w zesz∏ym roku pisaliÊmy, ˝e „jako
inwestor d∏ugoterminowy nie powinniÊmy si´ kierowaç skrajnie negatywnymi
emocjami, jakie sà charakterystyczne dla bessy, ale konsekwentnie dobieraç
do portfela spó∏ki, które wydajà nam si´ w d∏ugim terminie niedowartoÊciowane”.
Konsekwentnie realizujàc t´ strategi´, dokonaliÊmy znaczàcych zakupów akcji
w lutym 2009, co okaza∏o si´ kluczowe z punktu widzenia wyników osiàgni´tych
w ca∏ym ubieg∏ym roku.. To m.in. dzi´ki wy˝szemu od Êredniej udzia∏owi akcji
w pierwszych pi´ciu miesiàcach ubieg∏ego roku oraz dzi´ki umiej´tnemu doborowi
spó∏ek do portfela, ostatnie 12 miesi´cy zakoƒczyliÊmy z drugà najwy˝szà stopà
zwrotu wÊród dzia∏ajàcych na rynku funduszy emerytalnych.
Wydaje si´, ˝e rok 2010 powinien charakteryzowaç si´ mniejszà zmiennoÊcià
rynków akcji ni˝ ubieg∏e lata. Naszym zdaniem racjonalne jest przyj´cie
w scenariuszu bazowym rocznej zmiany indeksów w przedziale od -10% do +10%.
Pami´taç jednak nale˝y, ˝e po tak znaczàcych wzrostach, w krótkim terminie
ryzyko inwestycji w akcje jest nieco wy˝sze, a wiele b´dzie zale˝a∏o od tego czy
doÊç rozbudzone oczekiwania inwestorów znajdà potwierdzenie w twardych
danych p∏ynàcych z gospodarki.
Planowane kierunki dzia∏alnoÊci
W nadchodzàcym roku zamierzamy kontynuowaç dotychczasowà strategi´
inwestycyjnà zak∏adajàcà minimalizacj´ ryzyka oraz dobór instrumentów
na podstawie rzetelnej i wnikliwej analizy fundamentalnej.
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W perspektywie d∏ugoterminowej modelowa struktura aktywów funduszu
przedstawia si´ nast´pujàco:
Rodzaj inwestycji
D∏u˝ne papiery skarbowe
D∏u˝ne papiery innych podmiotów
Papiery wartoÊciowe z prawem do kapita∏u (akcje)
Lokaty bankowe
Inne aktywa

Udzia∏ procentowy
50%
10%
30%
5%
5%

W 2009 roku na rynku papierów nieskarbowych w Polsce i na Êwiecie
dosz∏o do znaczàcego rozszerzenia tzw. spreadów, czyli podwy˝szenia
dochodowoÊci obligacji przedsi´biorstw. Dlatego te˝ zwi´kszyliÊmy udzia∏
w portfelu obligacji przedsi´biorstw do poziomu 4,80% aktywów Funduszu.
Wyboru w/w obligacji dokonaliÊmy kierujàc si´ wysokà wiarygodnoÊcià emitentów
i ich dobrà sytuacjà ﬁnansowà. W bie˝àcym roku planujemy w dalszym ciàgu
wykorzystywaç atrakcyjne oferty rynkowe w tym segmencie papierów d∏u˝nych.
Oszcz´dnoÊci kosztowe zrealizowane przez spó∏ki w ubieg∏ym roku oraz perspektywa
o˝ywienia w gospodarce powinny mieç pozytywne prze∏o˝enie na wyniki roku
bie˝àcego. Powstaje pytanie, w jakim stopniu ta poprawa jest ju˝ uwzgl´dniona we
wzrostach cen akcji, z jakimi mieliÊmy do czynienia w ciàgu ostatnich miesi´cy.
Naszym zdaniem na rynku ciàgle mo˝na znaleêç niedowartoÊciowane ma∏e
i Êrednie spó∏ki – dlatego te˝ b´dziemy kontynuowaç naszà strategi´ z ubieg∏ych
lat, polegajàcà na przewa˝aniu wybranych mniejszych spó∏ek o ponadprzeci´tnych
perspektywach wzrostu. Ponadto, nadal b´dziemy staraç si´ poprawiç stop´ zwrotu
z portfela akcyjnego poprzez aktywne zarzàdzanie jego najbardziej p∏ynnà cz´Êcià.
W cz´Êci obligacyjnej portfela inwestycyjnego, w zwiàzku z prognozowanà
przez nas du˝à zmiennoÊcià rynku d∏ugu, b´dziemy starali si´ wykorzystywaç
Êrednioterminowe trendy rynkowe w celu maksymalizacji stopy zwrotu.
Opis ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z przyj´tà polityka inwestycyjnà
otwartego funduszu, z uwzgl´dnieniem opisu ryzyka zwiàzanego
z inwestowaniem w poszczególne instrumenty ﬁnansowe.
Ka˝da inwestycja Generali OFE jest wnikliwie rozpatrywana nie tylko odnoÊnie
potencjalnej stopy zwrotu, ale tak˝e pod kàtem ryzyka, jakie si´ z nià wià˝e.
W najwi´kszej wartoÊciowo cz´Êci portfela, którà stanowià instrumenty d∏u˝ne,
najistotniejszymi typami ryzyk sà: ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej
oraz ryzyko reinwestycji.
Ryzyko kredytowe, które wià˝e si´ z niemo˝noÊcià wywiàzania si´ z zobowiàzaƒ
przez emitenta papierów d∏u˝nych, jest w znaczny sposób ograniczone
poprzez struktur´ portfela Funduszu. Inwestycje w cz´Êci d∏u˝nej portfela sà
skoncentrowane w najbezpieczniejszych papierach wartoÊciowych, jakimi sà
obligacje Skarbu Paƒstwa, gdzie ryzyko kredytowe praktycznie nie wyst´puje.
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Inwestycje w papiery d∏u˝ne innych podmiotów sà poprzedzone dok∏adnà analizà
ich sytuacji ﬁnansowej, a instrumentem dodatkowo ograniczajàcym ten rodzaj
ryzyka sà limity odnoÊnie maksymalnego zaanga˝owania w t´ klas´ aktywów.
Ryzyko stóp procentowych, polegajàce na zmianach wartoÊci cz´Êci d∏u˝nej
portfela pod wp∏ywem zmiany rynkowych stóp procentowych, kontrolowane
jest poprzez odpowiednià dywersyﬁkacj´ portfela, która wymusza inwestycje
w obligacje o ró˝nych terminach zapadalnoÊci. Miarà ryzyka stóp procentowych
jest wskaênik MDuration portfela, który jest ograniczony wewn´trznymi limitami
Funduszu, co ma na celu wzmocnienie kontroli tego typu ryzyka.
Ryzyko reinwestycji polega na tym, ˝e w przypadku spadku rynkowych stóp
procentowych reinwestycja otrzymanych Êrodków nast´puje przy ni˝szych od
historycznych rentownoÊciach. Podobnie jak w przypadku ryzyka stóp procentowych,
ryzyko reinwestycji niwelowane jest odpowiednià dywersyﬁkacjà portfela.
W cz´Êci akcyjnej portfela mamy do czynienia z ryzykiem specyﬁcznym
poszczególnych spó∏ek oraz ryzykiem rynkowym (zachowania si´ rynku jako
ca∏oÊci).
Ryzyko specyﬁczne spó∏ek zwiàzane z mo˝liwoÊcià spadku ich cen, redukowane
jest poprzez dog∏´bnà analiz´ fundamentalnà poszczególnych inwestycji.
Ponadto kolejnym elementem zmniejszajàcym poziom ryzyka specyﬁcznego jest
dywersyﬁkacja sektorowa i iloÊciowa portfela.
Ryzyko rynkowe (czyli ryzyko zachowania si´ rynku jako ca∏oÊci) ograniczane jest
poprzez alokacj´ aktywów Funduszu w ró˝ne klasy aktywów.
Ryzykiem wspólnym dla d∏u˝nej i akcyjnej cz´Êci portfela jest ryzyko p∏ynnoÊci
polegajàce na niemo˝noÊci sprzeda˝y instrumentów ﬁnansowych bez znaczàcego
wp∏ywu na ich cen´. W przypadku Funduszu dywersyﬁkacja aktywów sprawia,
˝e udzia∏ niep∏ynnych inwestycji jest relatywnie niski, co ogranicza ryzyko p∏ynnoÊci.
Podsumowanie
Wyra˝amy przekonanie, ˝e dotychczasowe wyniki inwestycyjne Generali
OFE, plasujàce Fundusz w Êcis∏ej czo∏ówce rynku sà najlepszym sposobem
podzi´kowania za okazane nam zaufanie. Do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, aby
rok 2010 utwierdzi∏ Paƒstwa w przekonaniu, ˝e gromadzenie oszcz´dnoÊci
emerytalnych w Generali OFE jest dobrà decyzjà.
Piotr Pindel

Jacek Smolarek

Rafa∏ Markiewicz

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu
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WysokoÊç stopy zwrotu Generali OFE
WysokoÊç stopy zwrotu osiàgni´ta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny za
okres 3 ostatnich lat kalendarzowych, to jest od 31 grudnia 2006 r. do 31 grudnia
2009 r. wynios∏a 5,961%.
WysokoÊç stopy zwrotu osiàgni´ta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny za
okres 5 ostatnich lat kalendarzowych, to jest od 31 grudnia 2004 r. do 31 grudnia
2009 r. wynios∏a 43,738%.
WysokoÊç stopy zwrotu osiàgni´ta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny za
okres ostatnich 10 lat kalendarzowych, to jest od 31 grudnia 1999 r. do 31 grudnia
2009 r. wyniosła 157,055%.
WysokoÊç stopy zwrotu osiàgni´ta przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny za
okres od 30 wrzeÊnia 2006 r. do 30 wrzeÊnia 2009 r. wynios∏a 10,385%.
WysokoÊç Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy
emerytalnych za okres od 30 wrzeÊnia 2006 r. do 30 wrzeÊnia 2009 r.
wynios∏a 7,909%.

WartoÊci jednostki rozrachunkowej Generali OFE:
WartoÊç jednostki rozrachunkowej na dzieƒ 31 grudnia 2009:
WartoÊç jednostki rozrachunkowej na dzieƒ 29 grudnia 2006:
WartoÊç jednostki rozrachunkowej na dzieƒ 31 grudnia 2004:
WartoÊç jednostki rozrachunkowej na dzieƒ 31 grudnia 1999:
WartoÊç jednostki rozrachunkowej w dniu rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci Funduszu 21 maja 1999:

29,15 z∏
27,51 z∏
20,28 z∏
11,34 z∏
10 z∏

Opinia niezale˝nego bieg∏ego rewidenta dla
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady
Nadzorczej Generali Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego S.A.
PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania ﬁnansowego Generali
Otwartego Funduszu Emerytalnego (zwanego dalej „Funduszem”) z siedzibà
w Warszawie przy ulicy Post´pu 15b, obejmujàcego:
a) bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2009 r., który w pozycji aktywów netto
wykazuje sum´ 7.724.893.960,31 z∏;
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
wykazujàcy wynik ﬁnansowy w kwocie 954.639.741,39 z∏;
c) zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 r. wykazujàce zwi´kszenie wartoÊci aktywów netto o kwot´
2.248.875.529,30 z∏;
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d)

zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2009 r. wykazujàce zwi´kszenie kapita∏u w∏asnego o kwot´
2.248.875.529,30 z∏;
e) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzieƒ 31 grudnia 2009 r.;
f) informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie oraz dodatkowe informacje
i objaÊnienia.
Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania
ﬁnansowego oraz pisma Zarzàdu Towarzystwa skierowanego do cz∏onków
Funduszu odpowiedzialny jest Zarzàd Generali Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego S.A., (zwanego dalej „Towarzystwem”) Naszym zadaniem
by∏o wyra˝enie opinii o sprawozdaniu ﬁnansowym na podstawie
przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadziliÊmy stosownie do:
a) przepisów rozdzia∏u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(„Ustawa o rachunkowoÊci” - Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z póêniejszymi
zmianami);
b) wiedzy i doÊwiadczenia wynikajàcego ze stosowania, w okresie
obowiàzywania, norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta wydanych
przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów.
Badanie zosta∏o zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà
pewnoÊç, ˝e sprawozdanie ﬁnansowe nie zawiera istotnych b∏´dów i przeoczeƒ.
Badanie obejmowa∏o mi´dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby,
dowodów potwierdzajàcych kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu
ﬁnansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ zasad rachunkowoÊci
stosowanych przez Fundusz oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy
sporzàdzeniu sprawozdania ﬁnansowego, a tak˝e ogólnà ocen´ jego prezentacji.
Uwa˝amy, ˝e nasze badanie stanowi∏o wystarczajàcà podstaw´ dla wyra˝enia opinii.
Informacje zawarte w piÊmie Zarzàdu Towarzystwa skierowanym do cz∏onków
Funduszu sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu
ﬁnansowym. Do sprawozdania ﬁnansowego do∏àczono oÊwiadczenie
depozytariusza o zgodnoÊci danych przedstawionych w sprawozdaniu
ﬁnansowym Funduszu ze stanem faktycznym.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie ﬁnansowe we wszystkich istotnych
aspektach:
a) zosta∏o sporzàdzone na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg
rachunkowych zgodnie z wymagajàcymi zastosowania zasadami (politykà)
rachunkowoÊci;
b) jest zgodne w formie i treÊci z obowiàzujàcymi Fundusz przepisami prawa
oraz Statutem Funduszu;
c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i ﬁnansowà Funduszu
na dzieƒ 31 grudnia 2009 r. oraz wynik ﬁnansowy za rok obrotowy
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od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zgodnie z obowiàzujàcymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowoÊci okreÊlonymi w Ustawie
o rachunkowoÊci oraz przepisach Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy
emerytalnych („Rozporzàdzenie” Dz.U. z dnia 29 grudnia 2007 r. nr 248
poz. 1847).
Przeprowadzajàcy badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o.,
spó∏ki wpisanej na list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ
ﬁnansowych pod numerem 3176:
Wojciech Maj

Kluczowy Bieg∏y Rewident
Numer ewidencyjny 6128

Warszawa, 12 marca 2010 r.

OÊwiadczenie depozytariusza
Bank Handlowy w Warszawie Spó∏ka Akcyjna pe∏niàcy obowiàzki depozytariusza
dla GENERALI Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarzàdzanego przez GENERALI
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spó∏ka Akcyjna, z siedzibà w Warszawie,
potwierdza zgodnoÊç ze stanem faktycznym danych dotyczàcych aktywów
i zobowiàzaƒ funduszu oraz wynik ﬁnansowy przedstawione w sprawozdaniu
ﬁnansowym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
Za Bank Handlowy w Warszawie SA:
Marcin Szejka

Konrad Daƒko

Naczelnik Wydzia∏u Rozliczeƒ
Papierów WartoÊciowych
Pe∏nomocnik
SBK C 18378

Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi
Klientów i Wsparcia
Pe∏nomocnik
SBK C 11622
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Sprawozdanie ﬁnansowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
Zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz Rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy
emerytalnych Zarzàd Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.
jest zobowiàzany zapewniç sporzàdzenie rocznego sprawozdania ﬁnansowego
Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego dajàcego prawid∏owy i rzetelny obraz
sytuacji majàtkowej i ﬁnansowej Funduszu na koniec okresu obrotowego oraz
wyniku ﬁnansowego za ten okres.
Przy sporzàdzaniu sprawozdania ﬁnansowego przyj´te zosta∏y odpowiednie
zasady rachunkowoÊci.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku ﬁnansowego przyj´to, ˝e
Fundusz b´dzie kontynuowaç dzia∏alnoÊç gospodarczà w dajàcej si´ przewidzieç
przysz∏oÊci oraz nie zamierza ani nie musi zaniechaç dzia∏alnoÊci lub istotnie
zmniejszyç jej zakresu.
Wst´p, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale w∏asnym,
zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie portfela inwestycyjnego
oraz dodatkowe informacje i wyjaÊnienia na dzieƒ 31 grudnia 2009 r. zosta∏y
sporzàdzone zgodnie z przepisami prawa i przedstawione w niniejszym
dokumencie w nast´pujàcej kolejnoÊci:
1. Wst´p
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w aktywach netto
5. Zestawienie zmian w kapitale w∏asnym
6. Zestawienie portfela inwestycyjnego
7. Dodatkowe informacje i objaÊnienia
Piotr Pindel

Jacek Smolarek

Rafa∏ Markiewicz

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

Warszawa, 10 marca 2010 r.
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Wst´p do sprawozdania ﬁnansowego
Niniejsze sprawozdanie ﬁnansowe Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego
(zwanego dalej „Funduszem”) zosta∏o sporzàdzone zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z póên. zm.), Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 248 poz. 1847) oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
9 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004r. Nr 51, poz. 493 z póên. zm.) i obejmuje
dzia∏alnoÊç Funduszu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
Zgodnie z tymi przepisami podstawà ujmowania w ksi´gach rachunkowych wp∏at
dokonywanych na rzecz cz∏onków funduszu oraz odpowiadajàcych im zobowiàzaƒ
jest ich wp∏yw do funduszu. W zwiàzku z tym aktywa Generali Otwartego Funduszu
Emerytalnego na dzieƒ 31 grudnia 2009 r. i odpowiadajàce im zobowiàzania oraz
kapita∏ odzwierciedla jedynie sk∏adki cz∏onków Funduszu wp∏acone do Funduszu
do tego dnia.
Zapisy Rejestru Cz∏onków Funduszu wskazujà, i˝ na dzieƒ 31 grudnia 2009 roku
cz∏onkami Funduszu by∏o 736 230 osób, natomiast aktywa Funduszu na ten
dzieƒ wynikajà z wp∏ywu cz´Êci sk∏adek dotyczàcych 676 007 cz∏onków. Obecnie
posiadane informacje nie sà wystarczajàce do okreÊlenia wartoÊci nieotrzymanych
wp∏ywów sk∏adki na dzieƒ 31 grudnia 2009 r.
1. Fundusz
Nazwa Funduszu brzmi: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz zosta∏
utworzony na podstawie zezwolenia Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi
wydanego dnia 29 stycznia 1999 r. i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych
prowadzonego przez Sàd Okr´gowy w Warszawie dnia 11 lutego 1999 r. pod
numerem RFe 10. Fundusz dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997
roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 roku,
Nr 159 poz. 1667 z póêniejszymi zmianami, zwanà dalej Ustawà) oraz Statutu
Funduszu uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. dnia 25 stycznia 1999 r.
i zatwierdzonego przez Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
2. Towarzystwo
Fundusz jest zarzàdzany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne
SA (zwane dalej „Towarzystwem”) z siedzibà w Warszawie przy ul. Post´pu
15b, wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla
m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000008579. Towarzystwo jest spó∏kà
akcyjnà prawa polskiego, której kapita∏ zak∏adowy w 96,56% nale˝y do Generali
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., natomiast w 3,44% do Generali PPF Holding B.V.
z siedzibà w Holandii.
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3. Depozytariusz
Funkcj´ Depozytariusza dla Funduszu pe∏ni Bank Handlowy w Warszawie
SA z siedzibà w Warszawie, 00-923 Warszawa ul. Senatorska 16. Obowiàzki
Depozytariusza reguluje Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 159, poz. 1667
z póên. zm.), umowa zawarta pomi´dzy Funduszem a Depozytariuszem oraz
Statut Funduszu. W okresie obejmujàcym sprawozdanie ﬁnansowe wynagrodzenie
dla Depozytariusza obliczane by∏o zgodnie ze Statutem Funduszu.
4. Rejestr Cz∏onków Funduszu
Rejestr Cz∏onków Funduszu, w ramach którego sà otwierane i obs∏ugiwane
poszczególne rachunki, prowadzi Generali Finance Spó∏ka z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià z siedzibà w Warszawie przy ul. Post´pu 15b.
5. Cel inwestycyjny Funduszu
Celem Funduszu jest lokowanie powierzonych Êrodków pieni´˝nych
z przeznaczeniem na wyp∏at´ cz∏onkom Funduszu po osiàgni´ciu przez nich wieku
emerytalnego.
Polityka inwestycyjna Funduszu oparta jest na dà˝eniu do osiàgni´cia
maksymalnego stopnia bezpieczeƒstwa powierzonych Êrodków przy jak
najwy˝szej rentownoÊci dokonywanych lokat.
6. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu
Aktywa Funduszu mogà byç lokowane wy∏àcznie w nast´pujàcych kategoriach lokat:
1) obligacjach, bonach i innych papierach wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski, a tak˝e w po˝yczkach i kredytach
udzielanych tym podmiotom;
2) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych, opiewajàcych
na Êwiadczenia pieni´˝ne, gwarantowanych lub por´czanych przez Skarb
Paƒstwa albo Narodowy Bank Polski, a tak˝e depozytach, kredytach
i po˝yczkach gwarantowanych lub por´czanych przez te podmioty;
3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartoÊciowych, w walucie polskiej;
a) depozytach bankowych i bankowych papierach wartoÊciowych,
w walutach paƒstw b´dàcych cz∏onkami OECD oraz innych paƒstw,
z którymi Rzeczpospolita Polska zawar∏a umowy o popieraniu i wzajemnej
ochronie inwestycji, z tym ˝e waluty te mogà byç nabywane wy∏àcznie
w celu rozliczenia bie˝àcych zobowiàzaƒ funduszu;
4) akcjach spó∏ek notowanych na regulowanym rynku gie∏dowym, a tak˝e
notowanych na regulowanym rynku gie∏dowym prawach poboru, prawach
do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spó∏ek;
5) akcjach spó∏ek notowanych na regulowanym rynku pozagie∏dowym
lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
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6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

2005 r. o obrocie instrumentami ﬁnansowymi akcjach spó∏ek nieb´dacych
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a tak˝e notowanych
na regulowanym rynku pozagie∏dowym lub zdematerializowanych, lecz
nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji
oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spó∏ek;
akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych;
certyﬁkatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne
zamkni´te;
jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte
lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;
obligacjach i innych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych emitowanych przez
jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki lub miasto sto∏eczne Warszawa,
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5;
innych ni˝ zdematerializowane obligacjach i innych d∏u˝nych papierach
wartoÊciowych emitowanych przez jednostki samorzàdu terytorialnego, ich
zwiàzki lub miasto sto∏eczne Warszawa;
a) obligacjach przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183,
poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz.
1547, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316);
zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5,
obligacjach emitowanych przez inne podmioty ni˝ jednostki samorzàdu
terytorialnego, ich zwiàzki, miasto sto∏eczne Warszawa, które zosta∏y
zabezpieczone w wysokoÊci odpowiadajàcej pe∏nej wartoÊci nominalnej
i ewentualnemu oprocentowaniu;
innych ni˝ zdematerializowane obligacjach i innych d∏u˝nych papierach
wartoÊciowych emitowanych przez inne podmioty ni˝ jednostki samorzàdu
terytorialnego, ich zwiàzki, miasto sto∏eczne Warszawa, które zosta∏y
zabezpieczone w wysokoÊci odpowiadajàcej wartoÊci nominalnej wraz
z ewentualnym oprocentowaniem;
obligacjach i innych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych emitowanych przez
spó∏ki publiczne, innych ni˝ papiery wartoÊciowe, o których mowa w pkt. 11 i 12;
a) zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa
w pkt. 5, obligacjach i innych d∏u˝nych papierach wartoÊciowych, innych
ni˝ w pkt. 9 i 11;
b) listach zastawnych;
c) kwitach depozytowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami ﬁnansowymi, dopuszczonych do obrotu
na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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14) obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach
okreÊlonych w ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Aktywa otwartego funduszu nie mogà byç lokowane w:
1) akcjach lub innych papierach wartoÊciowych emitowanych przez powszechne
towarzystwo zarzàdzajàce tym funduszem;
2) akcjach lub innych papierach wartoÊciowych emitowanych przez
akcjonariusza powszechnego towarzystwa zarzàdzajàcego tym funduszem;
3) akcjach lub innych papierach wartoÊciowych emitowanych przez podmioty b´dàce
podmiotami zwiàzanymi w stosunku do podmiotów okreÊlonych w pkt 1 i 2.
W zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci lokacyjnej jak równie˝ lokowania Êrodków
w poszczególnych kategoriach lokat Fundusz stosuje ograniczenia wynikajàce
z zapisów Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 159, poz. 1667
z póên. zm.) oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 roku
w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów otwartego funduszu
emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat,
oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej
przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2004 roku, Nr 32, poz. 276 z póên. zm.)
7. Przyj´te zasady rachunkowoÊci Funduszu
Przyj´te przez Fundusz zasady rachunkowoÊci sà zgodne z zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z póên. zm.), Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia
2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 248 poz. 1847) oraz Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
9 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004r. Nr 51, poz. 493 z póên. zm.).
7.1. Ksi´gi Funduszu
Ksi´gi Funduszu prowadzone sà w siedzibie Funduszu, w j´zyku polskim
i walucie polskiej w sposób rzetelny, sprawdzalny, na bie˝àco, tak, aby mo˝liwe
by∏o ustalenie wartoÊci aktywów netto oraz wartoÊci jednostki rozrachunkowej
na ka˝dy dzieƒ wyceny oraz dzieƒ bilansowy.
Ksi´gowoÊç Funduszu prowadzona jest przy u˝yciu systemu informatycznego
Orlando Efos, którego producentem jest ﬁrma ComArch S.A. z siedzibà
w Krakowie przy Al. Jana Paw∏a II 39a.
Ksi´gi Funduszu obejmujà:
– rejestr cz∏onków funduszu,
– dziennik operacji,
– konta ksi´gi g∏ównej
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–
–

konta ksiàg pomocniczych,
zestawienie analityczne sk∏adników aktywów i zobowiàzaƒ oraz rozliczeƒ
mi´dzyokresowych.
Rejestr cz∏onków Funduszu prowadzony jest przy u˝yciu oprogramowania
OpenBank, którego producentem jest ﬁrma Sysde z siedzibà Zona Franca
Metropolitana, San Jose, Costa Rica. System ten s∏u˝y do szczegó∏owej ewidencji
kapita∏u cz∏onków, w podziale na poszczególnych cz∏onków.
Rejestr cz∏onków okreÊla w szczególnoÊci:
1. Indywidualny numer rachunku cz∏onka,
2. Podstawowe dane osobowe cz∏onka, okreÊlone w Art. 89 ust. 2 Ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r,
3. Dane o Êrodkach zgromadzonych na rachunku cz∏onka
a) daty wp∏at na rachunek,
b) wysokoÊç wp∏at,
c) liczb´ przydzielonych jednostek rozrachunkowych, dopisanych
do rachunku cz∏onka w ka˝dym dniu przeliczenia,
d) ∏àcznà liczb´ jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku,
e) kwoty potràconych prowizji ze Êrodków cz∏onka, okreÊlone w statucie
funduszu,
f) okres, którego dotyczy wp∏acona sk∏adka.
Rejestr prowadzony jest w uk∏adzie dziennym. Podstawà zapisów dokonywanych
w rejestrze sà dokumenty otrzymane od cz∏onka Funduszu i od instytucji
poÊredniczàcych w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (w szczególnoÊci Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A.).
Co najmniej na koniec ka˝dego roku obrotowego sporzàdza si´ kopi´ danych
z rejestru na trwa∏ym noÊniku elektronicznym.
7.2. Ujmowanie w ksi´gach rachunkowych operacji dotyczàcych Funduszu
7.2.1. Portfel inwestycyjny
1. Nabycie lub zbycie sk∏adników portfela inwestycyjnego przez Fundusz ujmuje
si´ w ksi´gach rachunkowych w dacie zawarcia umowy. W przypadku umowy
majàcej za przedmiot zbycie sk∏adników portfela inwestycyjnego z nale˝nymi
odsetkami, odsetki od sprzedanych sk∏adników portfela inwestycyjnego
ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych Funduszu w dniu zawarcia
umowy, wed∏ug wartoÊci na dzieƒ rozliczenia umowy, uznajàc przychód
z tytu∏u odsetek w wysokoÊci zgodnej z zawartà umowà.
2. W przypadku umowy majàcej za przedmiot nabycie lub zbycie praw
majàtkowych innych ni˝ te, o których mowa powy˝ej, prawa te ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych jako nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia umowy.
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3.

4.

5.

6.

7.

Nabyte sk∏adniki portfela inwestycyjnego ujmuje si´ w ksi´gach
rachunkowych wed∏ug ceny nabycia. Sk∏adniki portfela inwestycyjnego nabyte
nieodp∏atnie posiadajà cen´ nabycia równà zero.
Dla celów sprawozdawczych w przypadku d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
z naliczanymi odsetkami wartoÊç ustalonà w stosunku do ich wartoÊci nominalnej
i wartoÊç naliczonych odsetek ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych ∏àcznie.
Przys∏ugujàce akcjonariuszom, zgodnie z uchwa∏à walnego zgromadzenia
spó∏ki b´dàcej emitentem akcji, prawo poboru akcji notowanych na rynku
regulowanym ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych na dzieƒ, w którym akcje
te po raz pierwszy by∏y notowane bez prawa poboru. Niewykonane prawo
poboru akcji umarza si´ wed∏ug ceny równej zero na dzieƒ wyceny nast´pujàcy
po dniu, w którym up∏ywa termin realizacji zapisów na akcje. Wykonane
prawo poboru wykazuje si´ w ksi´gach rachunkowych do czasu jego zamiany
na akcje. W cenie nabycia akcji nowej emisji nie uwzgl´dnia si´ wartoÊci praw
poboru otrzymanych z tytu∏u posiadania akcji wczeÊniejszych emisji.
Nale˝nà dywidend´ z akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych na dzieƒ, w którym akcje te po raz pierwszy by∏y
notowane bez dywidendy.
Âwiadczenia dodatkowe zwiàzane z emisjà papierów wartoÊciowych ujmuje
si´ w ksi´gach rachunkowych w dniu uznania Êwiadczenia za nale˝ne
i po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w prospekcie emisyjnym.

7.2.2. Kapita∏ Funduszu
1. Wp∏aty dokonane na rzecz cz∏onków Funduszu, na rachunek rezerwowy
oraz na rachunek premiowy lub na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego sà ujmowane na rachunku przeliczeniowym na dzieƒ ich
otrzymania, natomiast obligacje, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy
o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ ZUS, sà ujmowane w portfelu
inwestycyjnym na dzieƒ otrzymania obligacji.
2. Wp∏aty oraz obligacje, o których mowa w pkt.1, sà przeliczane na jednostki
rozrachunkowe w najbli˝szym dniu wyceny odpowiednio po otrzymaniu wp∏aty
na rachunek przeliczeniowy lub po dniu otrzymania obligacji i po otrzymaniu
listy cz∏onków, na rzecz których wnoszona jest wp∏ata, wed∏ug wartoÊci
jednostki rozrachunkowej na dzieƒ, w którym po raz pierwszy mo˝liwe jest
przyporzàdkowanie otrzymanych sk∏adek poszczególnym cz∏onkom.
3. Przeliczeniu podlegajà Êrodki pomniejszone o nale˝nà towarzystwu prowizj´
od wp∏aty. Do czasu przeliczenia Fundusz rejestruje zobowiàzanie wobec
cz∏onków z tytu∏u sk∏adek nieprzeliczonych na jednostki rozrachunkowe
w wysokoÊci zgodnej z listà cz∏onków. Zwi´kszenie kapita∏u Funduszu ujmuje
si´ w ksi´gach rachunkowych na dzieƒ przeliczenia.
4. WartoÊç jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez
podzielenie wartoÊci netto aktywów Funduszu w dniu przeliczenia przez
17

liczb´ jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach
prowadzonych przez Fundusz.
5. Liczba jednostek rozrachunkowych jest obliczana i podawana z dok∏adnoÊcià
do czterech miejsc po przecinku, a ich wartoÊç - z dok∏adnoÊcià do dwóch.
Obydwie wielkoÊci sà zaokràglane na zasadach ogólnych.
6. Ârodki wp∏acone, których nie mo˝na przyporzàdkowaç konkretnym
cz∏onkom Funduszu, sà ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako Êrodki
do wyjaÊnienia. Po wyjaÊnieniu, którego cz∏onka Funduszu dotyczà, Êrodki
te sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe wed∏ug wartoÊci jednostki
rozrachunkowej ustalonej na dzieƒ, w którym zosta∏y przyporzàdkowane.
Fundusz przyporzàdkowuje Êrodki konkretnemu cz∏onkowi Funduszu w terminie
4 dni roboczych od dnia wp∏aty; w przypadku, w którym Êrodki te nie mogà
zostaç przyporzàdkowane, sà one traktowane jako Êrodki wp∏acone za osoby
nieb´dàce cz∏onkami Funduszu. Ârodki wp∏acone za osoby nieb´dàce cz∏onkami
Funduszu sà zwracane wp∏acajàcemu w ciàgu 5 dni roboczych od dnia wp∏aty.
7. Zmniejszenie kapita∏u Funduszu ujmowane jest w ksi´gach rachunkowych
na dzieƒ przeliczenia jednostek rozrachunkowych na Êrodki pieni´˝ne.
Przeliczenie jest wykonywane nie wczeÊniej ni˝ na 3 dni robocze przed
wyp∏atà Êrodków albo 5 dni roboczych przed terminem dokonania wyp∏aty
transferowej. Ârodki pieni´˝ne pochodzàce z umorzenia jednostek
rozrachunkowych ujmowane sà na rachunku przeliczeniowym.
8. Ârodki pieni´˝ne przekazane na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego i rachunek premiowy przeliczane sà na jednostki
rozrachunkowe na tych samych zasadach, co Êrodki wp∏acane na rzecz
cz∏onków otwartego Funduszu.
9. WartoÊç Êrodków zgromadzonych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego wynoszà nie mniej ni˝ 0,3% i nie wi´cej ni˝ 0,4% aktywów
netto Funduszu. Ustalenia wartoÊci Êrodków zgromadzonych na rachunku
cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego dokonywane jest w ka˝dym
dniu roboczym wg wartoÊci z ostatniego dnia wyceny.
10. Przeniesienie Êrodków zgromadzonych na rachunku premiowym, do których
towarzystwo naby∏o uprawnienie do wycofania (zgodnie z art. 181a ust. 3
pkt 1 lub 3) nast´puje poprzez odpowiednie przeniesienie jednostek
rozrachunkowych na rachunek rezerwowy.
7.2.3. Wycena aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu
1. Wycena aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu nast´puje wed∏ug wartoÊci
rynkowej, z zachowaniem zasady ostro˝noÊci, o której mowa w art. 7 ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
z póên.zm.) oraz z uwzgl´dnieniem szczególnych zasad wyceny aktywów
i pasywów funduszy emerytalnych.
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2.

Aktywa i zobowiàzania Funduszu wyceniane sà wed∏ug ich stanu na ka˝dy
dzieƒ wyceny tj. ka˝dy dzieƒ roboczy i na dzieƒ bilansowy.
3. WartoÊç aktywów netto Funduszu oraz wartoÊç jednostki rozrachunkowej
ustalana jest na ka˝dy dzieƒ wyceny w nast´pujàcym po nim dniu roboczym.
WartoÊç aktywów netto Funduszu na dzieƒ wyceny ustala si´ pomniejszajàc
wartoÊç aktywów ogó∏em na ten dzieƒ o zobowiàzania.
4. Papiery wartoÊciowe notowane na rynku wyceny sà wyceniane w oparciu
o kurs wyceny z dnia wyceny. W przypadku braku kursu wyceny z dnia
wyceny papiery wartoÊciowe sà wyceniane w oparciu o kurs wyceny
z ostatniego dnia, w którym zosta∏ ustalony. Kurs wyceny ustalany jest
zgodnie z Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 z póên. zm.).
5. W przypadku d∏u˝nych skarbowych papierów wartoÊciowych, dla których
jest ustalany kurs ﬁxingowy na BOND SPOT S.A., rynkiem wyceny jest BOND
SPOT S.A.
6. Krótkoterminowe d∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na rynku wyceny
sà wyceniane metodà liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku
do ceny nabycia. Je˝eli okres do rozpocz´cia notowania d∏u˝nych papierów
wartoÊciowych nie przekracza miesiàca, sà one wyceniane metodà liniowej
amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny nabycia.
7. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe od dnia nast´pujàcego bezpoÊrednio po dniu
ostatniego notowania na rynku wyceny do dnia wykupu sà wyceniane metodà
liniowej amortyzacji dyskonta lub premii powsta∏ej jako ró˝nica mi´dzy cenà
wykupu danego papieru wartoÊciowego a cenà, po jakiej Fundusz emerytalny
wyceni∏ papier wartoÊciowy w ostatnim dniu jego notowania.
8. Papiery wartoÊciowe nabyte z udzielonym przez drugà stron´ przyrzeczeniem
odkupu, w transakcji majàcej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu
lub po˝yczki, sà wyceniane metodà liniowej amortyzacji ró˝nicy mi´dzy cenà
odkupu papierów wartoÊciowych a cenà ich nabycia.
9. Papiery wartoÊciowe b´dàce przedmiotem umowy po˝yczki w rozumieniu
rozporzàdzenia o po˝yczkach papierów wartoÊciowych stanowià sk∏adnik
portfela inwestycyjnego przez okres obj´ty umowà i sà wyceniane zgodnie
z zasadami przyj´tymi dla tych papierów. Zobowiàzania Funduszu wynikajàce
z umowy po˝yczki papierów wartoÊciowych ujmuje si´ w ksi´gach
rachunkowych jako po˝yczki. Ró˝nic´ mi´dzy ustalonà cenà odkupu
papierów wartoÊciowych a wartoÊcià po˝yczki amortyzuje si´ metodà liniowà
do dnia zwrotu po˝yczonych papierów wartoÊciowych.
10. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte wycenia si´ wed∏ug ostatniej
ceny odkupu jednostki uczestnictwa w dniu wyceny. W okresie mi´dzy
sprzeda˝à przez otwarty fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa
19

a pierwszym dniem, w którym ten fundusz dokonuje odkupu tych jednostek,
ich wycena jest dokonywana wed∏ug ostatniej ceny nabycia, a w przypadku
gdy istniejà ró˝ne ceny nabycia z tego samego dnia - stosuje si´ Êrednià
cen´ nabycia wa˝onà wolumenem nabytych przez dany fundusz emerytalny
jednostek uczestnictwa.
11. Certyﬁkaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamkni´te sà
wyceniane wed∏ug ostatniej ceny ich wykupu, a je˝eli sà notowane na rynku
wyceny i by∏y przedmiotem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje si´ kurs
wyceny.
12. Odsetki od rachunków pieni´˝nych oraz od lokat terminowych nalicza si´
proporcjonalnie za ka˝dy dzieƒ, poczàwszy od nast´pnego dnia wyceny
po dniu uj´cia salda lub lokaty w ksi´gach Funduszu.
13. Aktywa i zobowiàzania Funduszu, których wartoÊç wyra˝ona jest w walucie
obcej ujmowane sà w ksi´gach Funduszu po przeliczeniu ich wartoÊci
na walut´ polskà z zastosowaniem kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank
Polski w danym dniu wyceny.
7.2.4. Operacje dotyczàce wyniku ﬁnansowego, przychodów i kosztów
Funduszu
1. Zysk lub strat´ ze zbycia sk∏adników portfela inwestycyjnego ustala si´, przypisujàc
sk∏adnikom najwy˝szà wartoÊç w cenie nabycia lub najwy˝szà wartoÊç w cenie
nabycia powi´kszonà o amortyzacj´ w przypadku instrumentów wycenianych
metodà amortyzacji liniowej. Metody tej nie stosuje si´ do papierów wartoÊciowych
nabytych z udzielonym przez drugà stron´ zobowiàzaniem si´ odkupu, w transakcji
majàcej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub po˝yczki.
2. Nale˝ne odsetki od lokat i rachunków nalicza si´ odpowiednio na ka˝dy dzieƒ
kalendarzowy, poczàwszy od dnia nast´pujàcego po dniu uj´cia lokaty lub salda
w ksi´gach rachunkowych. Przychody i koszty za dni nieb´dàce dniami wyceny
ujmuje si´ na dzieƒ nast´pujàcy po dniach nieb´dàcych dniami wyceny.
3. Przychody operacyjne Funduszu obejmujà w szczególnoÊci:
a) dywidendy;
b) odpis dyskonta od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nienotowanych
na rynku regulowanym, nabytych poni˝ej wartoÊci nominalnej;
c) dodatnie ró˝nice pomi´dzy cenà zamiany obligacji a wartoÊcià przej´tych
od Skarbu Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;
d) odsetki;
e) przychody z tytu∏u udzielonych po˝yczek i kredytów, a tak˝e zwiàzane
z nimi op∏aty i prowizje;
f) przychody z tytu∏u udzielonych po˝yczek w papierach wartoÊciowych,
a tak˝e zwiàzane z nimi op∏aty i prowizje;
g) ró˝nice kursowe dodatnie.
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4.

5.

6.

Koszty operacyjne Funduszu obejmujà w szczególnoÊci:
a) ustalone w statucie Funduszu koszty zarzàdzania Funduszem przez
towarzystwo;
b) koszty zwiàzane z przechowywaniem aktywów Funduszu, stanowiàce
równowartoÊç wynagrodzenia depozytariusza;
c) amortyzacj´ premii od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nienotowanych
na rynku regulowanym, nabytych powy˝ej wartoÊci nominalnej;
d) ujemne ró˝nice pomi´dzy cenà zamiany obligacji a wartoÊcià przej´tych
od Skarbu Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;
e) koszty z tytu∏u zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów;
f) ró˝nice kursowe ujemne.
Koszty z tytu∏u prowizji za zarzàdzanie Funduszem przez Towarzystwo
naliczane sà za ka˝dy dzieƒ kalendarzowy wed∏ug stawki okreÊlonej w statucie
i ujmowane sà w rozliczeniach mi´dzyokresowych. Rezerwa na te koszty jest
tworzona w ka˝dym dniu wyceny. Podstawà naliczenia dziennych kosztów
za zarzàdzanie jest iloczyn stawki prowizji (okreÊlonej w statucie) i wielkoÊci
aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny proporcjonalnie do iloÊci dni
kalendarzowych w danym miesiàcu.
Koszty z tytu∏u wynagrodzenia depozytariusza (okreÊlone w umowie
o wykonywanie funkcji depozytariusza oraz statucie Funduszu) ujmowane
sà w rozliczeniach mi´dzyokresowych. Rezerwa na te koszty jest tworzona
w ka˝dym dniu wyceny i obejmuje: op∏at´ za przechowywanie aktywów,
op∏aty transakcyjne, op∏aty dla subdepozytariuszy, równowartoÊç op∏at
nale˝nych KDPW S.A., inne op∏aty depozytariusza.

BILANS
31 grudnia 2008 r.
w z∏
5 497 253 462,24
5 431 678 451,47
65 189 767,40
53 982 323,08
10 395 799,92
10 302 489,99
93 309,93
0,00
811 644,40
385 243,37
64 273,08
0,00
0,00
34 720,37
0,00
286 249,92
0,00
0,00
21 235 031,23
9 398 385,17
0,00
1 051 325,18
3 856,62
0,00
0,00

I. Aktywa
1. Portfel inwestycyjny
2. Ârodki pieni´˝ne
a) na rachunku bie˝àcym
b) na rachunku przeliczeniowym
– na rachunku wp∏at
– na rachunku wyp∏at
– do wyjaÊnienia
c) na pozosta∏ych rachunkach
3. Nale˝noÊci
a) z tytu∏u zbytych sk∏adników portfela inwestycyjnego
b) z tytu∏u dywidend
c) z tytu∏u po˝yczek
d) z tytu∏u odsetek
e) od towarzystwa
f) z tytu∏u wp∏at na rachunek premiowy
g) pozosta∏e nale˝noÊci
4. Rozliczenia mi´dzyokresowe
II. Zobowiàzania
1. Z tytu∏u nabytych sk∏adników portfela inwestycyjnego
2. Z tytu∏u po˝yczek i kredytów
3. Wobec cz∏onków
4. Wobec towarzystwa
5. Wobec depozytariusza
6. Z tytu∏u nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym

21

31 grudnia 2009 r.
w z∏
7 750 184 171,10
7 704 905 958,60
20 285 411,39
0,00
20 284 581,61
20 157 911,83
126 669,78
0,00
829,78
24 992 801,11
24 602 047,37
0,00
0,00
9 712,02
0,00
381 041,72
0,00
0,00
25 290 210,79
4 505 826,13
0,00
23 298,91
0,00
0,00
0,00

7.
8.
9.
10.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
1.
2.
3.
4.
IX.

Z tytu∏u nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym
Z tytu∏u nieprzeliczonych jednostek na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
Pozosta∏e zobowiàzania
Rozliczenia mi´dzyokresowe
Aktywa netto (I-II)
Kapita∏ funduszu
Kapita∏ rezerwowy
Kapita∏ premiowy
Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
Zakumulowany nierozdysponowany wynik ﬁnansowy
Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji
Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
Zakumulowane przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru
Kapita∏ i zakumulowany nierozdysponowany wynik ﬁnansowy, razem (IV+V+VI+VII+VIII)

286 249,92
0,00
10 382 043,76
113 170,58
5 476 018 431,01
4 442 931 027,66
7 380 335,80
503 520,79
18 077 429,98
1 007 126 116,78
805 214 010,33
614 923 424,62
-413 011 318,17
0,00
5 476 018 431,01

381 041,72
939 915,52
19 321 367,18
118 761,33
7 724 893 960,31
5 730 805 047,29
10 960 414,80
729 438,21
20 633 201,84
1 961 765 858,17
1 063 098 020,82
419 819 310,81
478 848 526,54
0,00
7 724 893 960,31

31 grudnia 2008 r.
w z∏
243 994 063,38
242 706 420,17
40 040 371,98
201 574 065,37
188 572 747,11
13 001 318,26
0,00
1 091 982,82
0,00
0,00
0,00
996 065,13
4 956,50
286 621,58
14 942 979,18
11 233 088,63
3 163 928,53
1 000 952,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-472 555,82
15 919,10
1 646,10
229 051 084,20
-982 168 940,60
-62 389 411,41
-919 779 529,19
-753 117 856,40
0,00
-753 117 856,40

31 grudnia 2009 r.
w z∏
274 650 919,76
273 542 330,10
32 816 429,23
233 265 424,99
226 666 938,08
6 598 486,91
0,00
7 460 475,88
0,00
0,00
0,00
815 905,65
89 916,99
202 767,02
16 766 909,27
11 233 088,63
3 841 241,48
1 165 228,74
2 461,76
2 461,76
0,00
0,00
-59 708,72
139 041,31
445 556,07
257 884 010,49
696 755 730,90
-195 104 113,81
891 859 844,71
954 639 741,39
0,00
954 639 741,39

31 grudnia 2008 r.
w z∏

31 grudnia 2009 r.
w z∏

5 264 475 686,77
-753 117 856,40
229 051 084,20
-62 389 411,41
-919 779 529,19
0,00
964 660 600,64
1 168 429 386,77
203 768 786,13
211 542 744,24
5 476 018 431,01

5 476 018 431,01
954 639 741,39
257 884 010,49
-195 104 113,81
891 859 844,71
0,00
1 294 235 787,91
1 590 789 297,27
296 553 509,36
2 248 875 529,30
7 724 893 960,31

180 763 160,1626
216 844 978,6163
187 636,6631
284 306,6933

216 844 978,6163
265 010 138,2032
284 306,6933
417 439,0797

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody operacyjne
1. Przychody portfela inwestycyjnego
a) dywidendy i udzia∏y w zyskach
b) odsetki, w tym
– odsetki od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych
– odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartoÊciowych
– pozosta∏e
c) odpis dyskonta od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nabytych poni˝ej wartoÊci nominalnej
d) przychody z tytu∏u udzielonych po˝yczek i kredytów
e) przychody z tytu∏u udzielonych po˝yczek w papierach wartoÊciowych
f) pozosta∏e przychody portfela inwestycyjnego
2. Przychody ze Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych
3. Ró˝nice kursowe dodatnie
4. Pozosta∏e przychody
II. Koszty operacyjne
1. Koszty zarzàdzania funduszem
2. Koszty zasilenia rachunku premiowego
3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza
4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym
a) amortyzacja premii od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nabytych powy˝ej wartoÊci nominalnej
b) pozosta∏e koszty inwestycyjne
5. Koszty zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów
6. Przychody z tytu∏u uzupe∏nienia aktywów funduszu Êrodkami zgromadzonymi na rachunku premiowym
7. Ró˝nice kursowe ujemne
8. Pozosta∏e koszty
III. Wynik z inwestycji (I - II)
IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
V. Wynik z operacji (III + IV)
VI. Przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru
VII. Wynik ﬁnansowy (V + VI)

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
V.
B.
I.
1.
2.
3.
4.

Zmiana wartoÊci aktywów netto
WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
Wynik ﬁnansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym
Wynik z inwestycji
Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
Przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym
Zwi´kszenia kapita∏u z tytu∏u wp∏at przeliczonych na jednostki rozrachunkowe
Zmniejszenia kapita∏u z tytu∏u umorzenia jednostek rozrachunkowych
¸àczna zmiana wartoÊci aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II +III)
WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)
Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych
Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym
Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na poczàtek okresu sprawozdawczego
Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na poczàtek okresu sprawozdawczego
Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego
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5. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na poczàtek okresu sprawozdawczego
6. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu sprawozdawczego
Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
7.
na poczàtek okresu sprawozdawczego
Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec
8.
okresu sprawozdawczego
II. Zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà
1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà na poczàtek okresu sprawozdawczego
2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà na koniec okresu sprawozdawczego
3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà w okresie sprawozdawczym
4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà w okresie sprawozdawczym
5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà w okresie sprawozdawczym
6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà na ostatni dzieƒ wyceny w okresie sprawozdawczym

18 212,4537
20 244,5064

20 244,5064
25 329,8464

630 698,8338

793 363,5714

793 363,5714

890 775,6725

29,12
25,25
-13,29%
23,78
29,05
25,25

25,25
29,15
15,45%
23,60
29,18
29,15

31 grudnia 2008 r.
w z∏
5 264 475 686,77
3 485 205 218,98

31 grudnia 2009 r.
w z∏
5 476 018 431,01
4 442 931 027,66

1 158 320 067,57
767 664 284,36
390 653 932,85
0,00
1 850,36
200 594 258,89
0,00
182 126 892,23
4 241 439,40
14 225 927,26
0,00
4 442 931 027,66
4 762 347,63

1 580 787 741,27
855 792 245,50
724 994 657,57
0,00
838,20
292 913 721,64
0,00
260 379 669,42
5 290 634,66
27 238 560,29
4 857,27
5 730 805 047,29
7 380 335,80

2 617 988,17
0,00
2 617 988,17
0,00
0,00
0,00
7 380 335,80
538 393,10

3 580 079,00
0,00
3 580 079,00
0,00
0,00
0,00
10 960 414,80
503 520,79

3 139 654,93
3 139 654,93
0,00
3 174 527,24
2 617 988,17
472 555,82
83 983,25
503 520,79
13 725 753,88

3 865 705,14
3 746 449,68
119 255,46
3 639 787,72
3 639 787,72
0,00
0,00
729 438,21
18 077 429,98

4 351 676,10
4 351 676,10
0,00
0,00
0,00
18 077 429,98
1 007 126 116,78
5 476 018 431,01

2 555 771,86
2 555 771,86
0,00
0,00
0,00
20 633 201,84
1 961 765 858,17
7 724 893 960,31

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM
I. Kapita∏y razem funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego
1. Kapita∏ funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego
1.1 Zmiany w kapitale funduszu
a) zwi´kszenia z tytu∏u
– wp∏at cz∏onków
– otrzymanych wyp∏at transferowych
– pokrycia szkody
– pozosta∏e
b) zmniejszenia z tytu∏u
– wyp∏at do towarzystwa
– wyp∏at transferowych
– wyp∏at osobom uprawnionym
– zwrot b∏´dnie wp∏aconych sk∏adek
– pozosta∏e
1.2 Kapita∏ funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
2. Kapita∏ rezerwowy funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego
2.1 Zmiany w kapitale rezerwowym
a) zwi´kszenia z tytu∏u
– wp∏at towarzystwa
– przeniesienia Êrodków z rachunku premiowego
b) zmniejszenia z tytu∏u
– wyp∏at na rzecz towarzystwa
– pozosta∏e
2.2. Kapita∏ rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
3. Kapita∏ premiowy funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego
3.1. Zmiany w kapitale premiowym
a) zwi´kszenia z tytu∏u
– wp∏at towarzystwa
– pozosta∏e
b) zmniejszenia z tytu∏u
– zasilenia rachunku rezerwowego
– zasilenia funduszu
– pozosta∏e
3.2 Kapita∏ premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
4. Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na poczàtek okresu sprawozdawczego
4.1 Zmiany w kapitale cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
a) zwi´kszenia z tytu∏u
– wp∏at towarzystwa
b) zmniejszenia z tytu∏u
– zasilenia funduszu
– wyp∏at na rzecz towarzystwa
4.2 Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego
5. Wynik ﬁnansowy
II. Kapita∏y razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (1.2 + 2.2 + 3.2+4.2+5)

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO
31 grudnia 2008 r.
Instrument ﬁnansowy
1. Bony skarbowe
SKARB PANSTWA - BS20090603 - 03/06/2009
2. Obligacje skarbowe
SKARB PANSTWA - DS0509 - 24/05/2009
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015

IloÊç
(w szt.)
5 000
5 000
3 765 279
298 000
290 000
300 000

WartoÊç nabycia
(w tys. z∏)
48 432 350,00
48 432 350,00
3 680 471 745,14
282 178 494,18
271 747 500,00
314 689 733,98

WartoÊç bie˝àca
(w tys. z∏)
48 673 526,88
48 673 526,88
3 815 197 421,85
308 379 340,00
289 454 800,00
318 162 000,00
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31 grudnia 2009 r.
Udzia∏
w aktywach
(w %)
0,89
0,89
69,40
5,61
5,27
5,79

IloÊç
(w szt.)
0
0
4 653 543
0
259 949
310 000

WartoÊç nabycia
(w tys. z∏)
0,00
0,00
4 530 466 892,41
0,00
243 987 999,00
324 919 733,98

Udzia∏
WartoÊç bie˝àca
w aktywach
(w tys. z∏)
(w %)
0,00
0,00
0,00
0,00
4 626 322 331,68
59,69
0,00
0,00
258 264 530,48
3,33
317 917 400,00
4,10

7.

11.

12.

13.

17.

19.

SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017
270 000
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019
50 000
SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010
275 000
SKARB PANSTWA - DZ0709 - 20/07/2009
990
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011
117 462
SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012
0
SKARB PANSTWA - OK0709 - 25/07/2009
120 000
SKARB PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010
100 000
SKARB PANSTWA - OK0711 - 25/07/2011
0
SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012
0
SKARB PANSTWA - PS0310 - 24/03/2010
355 000
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012
290 035
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013
296 734
SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014
25 000
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015
0
SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011
225 000
SKARB PANSTWA - WS0429 - 25/04/2029
20 058
SKARB PANSTWA - WS0437 - 25/04/2037
0
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022
30 000
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018
416 000
SKARB PANSTWA - WZ0911 - 24/09/2011
286 000
Papiery wartoÊciowe gwarantowane lub
582
por´czane przez SP
POLSKIE KOLEJE PA¡STWOWE SA –
0
PKP - 04/09/2014
POLSKIE KOLEJE PA¡STWOWE SA –
582
PKP - 05/10/2009
Depozyty w bankach krajowych
130 204
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. LO31122009N001
BANK PEKAO SA - LO30122009N002
BANK PEKAO SA PL0000101259T081231002
130 204
POLBANK PL0000004826T091231001
0
POLBANK PL0000105524T091231001
0
Papiery wartoÊciowe emitowane przez banki
25
krajowe
BANK GOSPODARKI ˚YWNOÂCIOWEJ S.A. 0
CD BG˚ - 15/06/2010
LUKAS BANK - CD LUKAS - 04/08/2011
25
Listy zastawne
20 000
BRE BANK HIPOTECZNY SA - LZ BRE HPA3 5 000
28/04/2011
BRE BANK HIPOTECZNY SA 15 000
LZ BRE HPA4 - 15/06/2011
BRE BANK HIPOTECZNY SA 0
LZ BRE PUA1 - 27/07/2012
Niezabezpieczone ca∏kowicie d∏u˝ne papiery
wartoÊciowe niedopuszczone do PO,
800
a emitowane przez spó∏ki publiczne
GLOBE TRADE CENTRE S.A. – 15/05/2013
150
GLOBE TRADE CENTRE S.A. – 28/04/2014
0
NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - NFI EMPIK
150
- 20/03/2012
PKO BP - PKO BP - 30/10/2017
500
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 0
PKN - 27/02/2012
Akcje spó∏ek notowanych na rynku oﬁcjalnych
102 818 462
notowaƒ Gie∏dy Papierów WartoÊciowych (GPW)
AB S.A.
32 334
ACTION S.A.
611 269
AGORA S.A.
121 933
ALMA MARKET S.A.
34 181
AMBRA S.A.
393 793
AMICA WRONKI S.A.
380 046
AMREST HOLDINGS SE
18 083
ARCTIC PAPER S.A.
0
ARTERIA S.A.
0
ASBISC ENTERPRISES PLC
1 068 433
ASSECO POLAND S.A.
849 146
ASSECO SLOVAKIA A.S.
200 070
ASTARTA HOLDING N.V.
0
ATLANTA POLAND S.A.
558 257
ATM GRUPA S.A.
2 115 604
BANK BPH S.A.
393 629
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
403 669

252 686 634,36
49 041 250,00
279 368 385,40
934 659,00
116 874 690,00
0,00
110 953 530,00
88 593 750,00
0,00
0,00
361 642 050,00
279 281 401,00
287 093 970,80
25 175 000,00
0,00
214 481 150,00
19 863 437,40
0,00
27 177 500,00
413 120 509,70
285 568 099,32

270 037 800,00
50 685 000,00
279 972 000,00
1 032 055,20
117 621 748,32
0,00
116 496 000,00
92 360 000,00
0,00
0,00
372 011 600,00
295 380 345,05
307 701 288,64
26 534 500,00
0,00
225 951 750,00
21 664 244,64
0,00
31 314 000,00
405 072 780,00
285 366 170,00

4,91
0,92
5,09
0,02
2,14
0,00
2,12
1,68
0,00
0,00
6,77
5,37
5,60
0,48
0,00
4,11
0,39
0,00
0,57
7,37
5,19

395 000
373 027
272 833
0
92 462
80 000
0
78 000
135 000
100 000
80 000
225 035
327 487
366 681
201 453
230 000
75 058
29 558
320 000
416 000
286 000

373 324 134,36
369 648 278,70
277 110 804,80
0,00
91 999 690,00
72 040 000,00
0,00
68 982 950,00
119 463 000,00
87 566 250,00
79 112 800,00
216 286 282,00
317 829 670,37
372 027 781,35
198 574 761,43
219 243 150,00
71 179 437,40
25 400 060,00
303 081 500,00
413 120 509,70
285 568 099,32

378 070 300,00
357 471 774,10
278 939 002,54
0,00
92 139 307,62
72 384 000,00
0,00
76 307 400,00
125 698 500,00
88 000 000,00
83 969 600,00
231 387 738,05
338 903 196,82
382 000 932,18
205 576 742,91
235 135 900,00
73 742 983,84
25 708 563,14
310 304 000,00
406 727 360,00
287 673 100,00

4,88
4,61
3,60
0,00
1,19
0,93
0,00
0,98
1,62
1,14
1,08
2,99
4,37
4,93
2,65
3,03
0,95
0,33
4,00
5,25
3,71

57 967 200,00

59 002 791,42

1,07

400

40 040 000,00

40 920 758,24

0,53

0,00

0,00

0,00

400

40 040 000,00

40 920 758,24

0,53

57 967 200,00

59 002 791,42

1,07

0

0,00

0,00

0,00

134 999 413,32

134 999 413,32

2,46

57 000

344 463 552,09

344 463 552,09

4,44

0,00

0,00

0,00

153 219 142,09

153 219 142,09

1,98

0,00
134 999 413,32
0,00
0,00

0,00
134 999 413,32
0,00
0,00

0,00
2,46
0,00
0,00

0
7 000
50 000

75 000 000,00
0,00
69 794 410,00
46 450 000,00

75 000 000,00
0,00
69 794 410,00
46 450 000,00

0,97
0,00
0,90
0,60

25 000 000,00

25 811 335,50

0,47

100

98 039 275,00

98 790 297,11

1,27

0,00

0,00

0,00

75

73 039 275,00

73 211 646,36

0,94

25 000 000,00
20 000 000,00

25 811 335,50
20 121 750,00

0,47
0,37

25
40 000

25 000 000,00
38 546 000,00

25 578 650,75
38 855 650,00

0,33
0,50
0,07

5 000 000,00

5 069 250,00

0,09

5 000

5 000 000,00

5 046 300,00

15 000 000,00

15 052 500,00

0,27

15 000

15 000 000,00

15 034 950,00

0,19

0,00

0,00

0,00

20 000

18 546 000,00

18 774 400,00

0,24

79 400 000,00

80 611 172,92

1,47

1 331

130 078 250,00

131 806 260,37

1,70

15 000 000,00
0,00

15 166 734,00
0,00

0,28
0,00

150
56

15 000 000,00
5 222 000,00

15 119 284,50
5 285 914,14

0,20
0,07

15 000 000,00

15 365 298,00

0,28

150

15 000 000,00

15 263 568,00

0,20

49 400 000,00

50 079 140,92

0,91

600

59 090 000,00

59 709 190,80

0,77

0,00

0,00

0,00

375

35 766 250,00

36 428 302,93

0,47

1 663 192 607,23

1 207 274 121,26

21,96 112 461 922

1 712 033 945,54

2 180 901 474,66

28,14

371 841,00
9 266 245,98
1 992 278,32
2 393 018,50
5 509 917,71
6 492 954,61
906 229,53
0,00
0,00
6 923 807,78
45 480 212,67
5 507 253,16
0,00
7 356 389,21
10 821 758,58
40 314 398,55
27 377 707,27

113 169,00
4 419 474,87
1 977 753,26
740 360,46
626 130,87
2 854 145,46
898 544,27
0,00
0,00
1 794 967,44
40 283 486,24
2 636 922,60
0,00
1 250 495,68
10 006 806,92
13 796 696,45
19 493 176,01

0,00
10 708 367,50
13 996 698,50
1 887 999,62
0,00
0,00
0,00
7 285 862,75
5 764 167,32
6 923 807,78
48 404 666,12
5 507 253,16
17 680 935,05
7 356 389,21
17 718 407,78
35 622 211,08
16 350 086,03

0,00
11 712 455,40
24 440 440,20
703 986,47
0,00
0,00
0,00
7 325 671,62
5 215 251,35
4 337 837,98
58 099 270,45
4 907 717,10
17 647 450,76
4 449 308,29
12 121 248,93
38 113 992,84
20 395 896,95

0,00
0,15
0,32
0,01
0,00
0,00
0,00
0,09
0,07
0,06
0,75
0,06
0,23
0,06
0,16
0,49
0,26
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0,00
0,08
0,04
0,01
0,01
0,05
0,02
0,00
0,00
0,03
0,73
0,05
0,00
0,02
0,18
0,25
0,35

0
729 748
1 093 532
26 983
0
0
0
453 883
368 569
1 068 433
917 695
200 070
441 076
558 257
4 026 993
453 684
285 857

BANK MILLENNIUM S.A.
BANK PEKAO S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
BARLINEK S.A.
BRE BANK S.A.
BUDIMEX S.A.
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION
CERSANIT S.A.
CEZ A.S.
CIECH S.A.
CP ENERGIA S.A.
CYFROWY POLSAT S.A.
DECORA S.A.
DOM DEVELOPMENT S.A.
ECHO INVESTMENT S.A.
EFH ˚URAWIE WIE˚OWE S.A.
ELEKTROBUDOWA S.A.
ELSTAR OILS S.A.
ENERGOINSTAL S.A.
EUROMARK S.A.
FABRYKA KOT¸ÓW RAFAKO S.A.
FAM GRUPA KAPITA¸OWA S.A.
FARMACOL S.A.
FFIL ÂNIE˚KA S.A.
FIRMA OPONIARSKA D¢BICA S.A.
GETIN SERVICE PROVIDER S.A.
GINO ROSSI S.A.
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
GRAAL S.A.
GRUPA LOTOS S.A.
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
IMMOEAST AG
INFOVIDE-MATRIX S.A.
ING BANK ÂLÑSKI S.A.
INTEGER.PL S.A.
INTER CARS S.A.
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
KERNEL HOLDING S.A.
KGHM POLSKA MIEDè S.A.
LPP S.A.
LUBELSKI W¢GIEL “BOGDANKA” S.A.
MOL MAGYAR OLAJ
MONDI ÂWIECIE S.A.
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.
NEPENTES S.A.
NETIA S.A.
NEW WORLD RESOURCES N.V.
NG2 S.A.
NOBLE BANK S.A.
NORTH COAST S.A.
OPTOPOL TECHNOLOGY S.A.
ORZE¸ BIA¸Y S.A.
P.A. NOVA S.A.
PBG S.A.
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
PGE S.A.
PLAZA CENTERS N.V.
POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
POLNORD S.A.
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE
I GAZOWNICTWO S.A.
POWSZECHNA KASA OSZCZ¢DNOÂCI BANK
POLSKI S.A.
PPH BOMI S.A.
P.R.I. POL-AQUA S.A.
PRONOX TECHNOLOGY S.A.
PRZEDSI¢BIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU
KOPEX S.A.
STALPRODUKT S.A.

3 691 372
849 680
357 127
1 259 493
76 643
294 960

26 326 409,04
74 210 536,04
52 425 547,92
18 691 888,57
22 099 549,13
20 323 761,77

10 594 237,64
108 699 562,40
39 498 246,20
2 393 036,70
15 314 037,83
15 140 296,80

0,19
1,98
0,72
0,04
0,28
0,28

0
1 496 431
471 895
1 839 239
95 585
185 038

0,00
144 203 182,04
57 751 311,71
19 503 532,97
16 015 790,74
9 471 675,70

0,00
242 960 537,16
89 627 017,35
6 510 906,06
24 854 967,55
13 583 639,58

0,00
3,13
1,16
0,08
0,32
0,18

440 832

26 491 904,26

25 321 390,08

0,46

250 532

14 141 506,19

21 270 166,80

0,27

834 674
263 828
116 396
2 266 155
1 116 394
308 282
214 901
2 509 016
871 715
68 119
2 751 393
321 528
357 262
390 256
1 408 723
193 370
390 622
41 732
4 201 662
159 802
1 363 094
597 230
773 069
2 281 210
1 788 116
16 513
37 659
0
0
158 643
1 861 913
991 297
0
0
75 795
480 000
115 697
896 971
18 166
0
826 927
0
934 564
530 705
413 589
419 098
115 214
128 993
1 014 617
0
0
6 539 555
2 644 837
140 477
74 057
3 166 242

25 965 024,50
30 667 675,37
17 804 644,10
12 384 593,32
14 598 937,85
6 083 900,83
18 546 075,48
13 160 573,34
3 374 119,37
2 176 335,34
13 048 158,59
5 382 022,58
5 536 743,82
1 266 725,98
12 087 994,65
3 971 969,58
11 473 955,99
1 147 583,11
43 914 046,26
1 252 951,16
42 369 496,16
6 221 592,87
22 880 639,49
19 041 684,22
39 160 271,94
412 825,00
15 472 776,91
0,00
0,00
11 637 284,89
25 341 602,12
38 405 709,31
0,00
0,00
25 980 383,94
15 602 652,06
5 737 252,12
10 127 314,05
308 822,00
0,00
11 322 265,04
0,00
10 793 703,55
1 814 884,36
5 542 674,53
10 042 757,64
4 411 925,08
25 896 523,14
23 457 940,16
0,00
0,00
14 407 824,89
38 737 688,20
4 991 068,55
2 246 270,43
95 832 246,10

12 069 386,04
33 115 690,56
2 757 421,24
7 500 973,05
15 071 319,00
2 894 767,98
4 128 248,21
5 394 384,40
1 185 532,40
10 627 926,38
10 317 723,75
1 228 236,96
378 697,72
1 131 742,40
3 085 103,37
5 449 166,60
10 054 610,28
1 582 477,44
20 798 226,90
465 023,82
20 746 290,68
4 610 615,60
9 269 097,31
13 938 193,10
3 379 539,24
142 837,45
16 183 955,25
0,00
0,00
647 263,44
22 752 576,86
28 291 616,38
0,00
0,00
11 672 430,00
19 027 200,00
5 692 292,40
2 771 640,39
264 315,30
0,00
9 592 353,20
0,00
2 953 222,24
525 397,95
5 769 566,55
2 745 091,90
2 647 617,72
25 503 206,03
6 625 449,01
0,00
0,00
19 749 456,10
51 283 389,43
4 142 666,73
2 007 685,27
81 435 744,24

0,22
0,60
0,05
0,14
0,27
0,05
0,08
0,10
0,02
0,19
0,19
0,02
0,01
0,02
0,06
0,10
0,18
0,03
0,38
0,01
0,38
0,08
0,17
0,25
0,06
0,00
0,29
0,00
0,00
0,01
0,41
0,51
0,00
0,00
0,21
0,35
0,10
0,05
0,00
0,00
0,17
0,00
0,05
0,01
0,10
0,05
0,05
0,46
0,12
0,00
0,00
0,36
0,93
0,08
0,04
1,48

0
299 361
116 396
3 777 004
1 013 603
0
399 158
0
871 715
73 013
3 092 244
334 937
323 291
0
1 340 023
193 370
330 259
41 732
6 424 734
0
1 575 143
240 851
1 379 911
2 281 210
1 205 614
0
28 038
396 304
196 011
158 643
911 441
788 795
3 000
150 000
75 695
208 148
284 596
896 971
0
8 434 431
826 927
804 374
841 918
484 265
1 988 256
466 098
115 214
186 770
1 033 671
3 500 000
3 478 092
10 729 041
2 295 700
687 367
115 206
3 248 528

0,00
37 231 377,53
17 804 644,10
17 036 431,36
13 166 794,10
0,00
26 589 999,51
0,00
3 374 119,37
2 448 308,64
13 865 166,23
5 324 862,81
4 890 775,83
0,00
11 342 539,28
3 971 969,58
8 942 732,44
1 147 583,12
22 624 251,61
0,00
36 642 030,14
2 434 559,52
30 268 540,31
19 041 684,22
16 693 169,80
0,00
10 512 134,68
11 231 524,54
3 388 573,06
11 637 284,89
11 727 831,44
21 107 200,86
4 465 246,50
10 372 770,00
25 940 229,30
5 744 175,24
13 163 155,64
10 127 314,05
0,00
21 117 706,62
11 322 265,04
35 406 633,31
9 627 861,89
1 638 006,48
30 742 151,04
10 558 488,41
4 411 925,08
35 821 345,91
23 563 558,84
80 500 000,00
21 425 656,34
29 224 232,21
30 980 995,04
22 548 953,20
2 364 827,06
74 537 520,49

0,00
40 374 818,07
4 335 751,00
7 969 478,44
13 703 912,56
0,00
17 175 768,74
0,00
1 630 107,05
11 944 926,80
26 655 143,28
2 183 789,24
585 156,71
0,00
2 907 849,91
7 522 093,00
12 995 691,65
2 784 359,04
57 501 369,30
0,00
40 559 932,25
2 827 590,74
44 101 955,56
8 029 859,20
19 530 946,80
0,00
21 855 340,62
17 488 895,52
15 471 148,23
1 846 604,52
37 915 945,60
83 588 606,15
4 761 840,00
10 635 000,00
19 978 181,35
16 025 314,52
17 491 270,16
3 543 035,45
0,00
42 087 810,69
20 697 982,81
38 859 307,94
4 310 620,16
615 016,55
39 466 881,60
6 376 220,64
2 644 161,30
38 463 413,80
16 001 227,08
85 470 000,00
24 311 863,08
42 487 002,36
75 964 713,00
23 741 656,18
4 275 294,66
110 352 496,16

0,00
0,52
0,06
0,10
0,18
0,00
0,22
0,00
0,02
0,15
0,34
0,03
0,01
0,00
0,04
0,10
0,17
0,04
0,74
0,00
0,52
0,04
0,57
0,10
0,25
0,00
0,28
0,23
0,20
0,02
0,49
1,08
0,06
0,14
0,26
0,21
0,23
0,05
0,00
0,54
0,27
0,50
0,06
0,01
0,51
0,08
0,03
0,50
0,21
1,10
0,31
0,55
0,98
0,31
0,06
1,42

7 987 751

25 003 882,97

28 915 658,62

0,53

10 812 617

35 785 563,88

41 196 070,77

0,53

3 954 812

113 170 093,24

140 514 470,36

2,56

4 642 288

101 468 728,60

175 803 446,56

2,27

1 563 526
309 492
131 933

30 911 217,90
15 757 333,01
2 333 897,58

16 026 141,50
5 323 262,40
254 630,69

0,29
0,10
0,00

1 898 184
71 566
0

35 557 284,60
1 051 413,46
0,00

23 594 427,12
1 272 443,48
0,00

0,30
0,02
0,00

208 593

6 995 870,48

2 138 078,25

0,04

554 893

15 663 759,48

14 388 375,49

0,19

89 969

32 126 435,93

26 533 657,48

0,48

99 322

30 046 324,89

58 734 064,70

0,76

25

28.

32.

33.

36.

37.
45.
48.

49.
50.

SYNTHOS S.A.
6 820 767
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
3 503 677
TRAKCJA S.A.
2 278 676
TRANS UNIVERSAL POLAND S.A.
552 727
TVN S.A.
1 596 123
ULMA CONTRUCCION POLSKA S.A.
179 598
UNIBEP S.A.
194 907
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
194 338
ZAK¸ADY AZOTOWE PU¸AWY S.A.
86 849
ZAK¸ADY METALI LEKKICH K¢TY S.A.
152 061
ZAK¸ADY MI¢SNE DUDA S.A.
11 399 743
ZETKAMA S.A.
272 288
Zdematerializowane prawa poboru nienotowane
3 438 357
na ˝adnym z rynków
ATLANTA POLAND S.A. - ATL JPP
532 465
BARLINEK S.A. - BARLINEK - JPP
1 159 493
CP ENERGIA S.A. - CP ENERGIA JPP
1 746 399
ZAK¸ADY MI¢SNE DUDA SA - DUDA JPP
0
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
17 061 388
BBI ZENERIS NFI SA - BBZ
15 784 312
NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. - NFI EMPIK
518 326
NFI OCTAVA S.A. - 08N
758 750
Certyﬁkaty inwestycyjne emitowane przez
10 000
fundusze inwestycyjne zamkni´te
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOÂCI FUNDUSZ
10 000
INWESTYCYJNY ZAMKNI¢TY – SRNFIZ
Inne krajowe instrumenty ﬁnansowe
0
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0
BGK - 10/08/2012
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0
IDS1018 - 24/10/2018
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0
IPS1014 - 24/10/2014
Razem lokaty krajowe
127 250 097
Akcje spó∏ek notowanych na gie∏dach paƒstw
0
obcych
ERSTE BANK – ERB
0
Inne zagraniczne instrumenty ﬁnansowe
0
EFG EUROBANK ERGASIS S.A. - 08/01/2010
0
Morgan Stanley - MS2012 - 16/10/2012
0
Razem lokaty zagraniczne
0
Razem lokaty
127 250 097

9 757 174,35
51 106 551,14
9 444 960,03
10 640 503,06
25 982 295,41
51 059 719,66
1 901 186,46
7 039 573,35
10 195 282,13
27 192 696,97
44 325 380,58
4 922 833,41

3 001 137,48
69 337 767,83
9 183 064,28
3 371 634,70
21 372 086,97
7 871 780,34
935 553,60
996 953,94
4 673 344,69
9 166 237,08
13 679 691,60
2 518 664,00

0,00

162 329,02

0,00
0,00
0,00
0,00
38 129 231,04
26 716 728,28
8 231 080,49
3 181 422,27

0,00
162 329,02
0,00
0,00
28 142 889,30
21 782 350,56
4 918 913,74
1 441 625,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,51
0,40
0,09
0,03

0
0
0
13 163 451
6 133 174
0
0
6 133 174

10 000 000,00

11 681 700,00

0,21

7 228

10 000 000,00

11 681 700,00

0,21

7 228

7 228 000,00

7 466 524,00

0,10

0,00

0,00

0,00

126 012

136 044 130,00

138 147 501,52

1,78

0,00

0,00

0,00

12

12 000 000,00

12 245 411,52

0,16

0,00

0,00

0,00

41 000

40 165 030,00

40 841 740,00

0,53

0,00

85 000

83 879 100,00

85 060 350,00

1,10

98,81 136 644 161

7 050 055 325,05

7 623 007 284,67

98,36

185 000

21 978 795,50

19 806 043,02

0,26

0,00
185 000
0,00
50 153
0,00
153
0,00
50 000
0,00
235 153
98,81 136 879 314

21 978 795,50
61 205 827,90
15 130 827,90
46 075 000,00
83 184 623,40
7 133 239 948,47

19 806 043,02
62 092 630,91
15 280 665,78
46 811 965,13
81 898 673,93
7 704 905 958,60

0,26
0,80
0,20
0,60
1,06
99,42

0,00

0,00

5 757 592 546,73

5 431 678 451,47

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 757 592 546,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 431 678 451,47

0,05
1,26
0,17
0,06
0,39
0,14
0,02
0,02
0,09
0,17
0,25
0,05

5 911 999
3 253 323
0
552 424
0
190 425
194 907
195 490
93 864
114 113
0
265 938

7 487 536,96
42 635 540,55
0,00
10 634 443,06
0,00
51 455 719,54
1 901 186,46
7 045 988,24
10 479 547,04
19 674 979,14
0,00
4 800 971,73

6 857 918,84
51 565 169,55
0,00
4 082 413,36
0,00
15 944 285,25
1 095 377,34
1 765 274,70
7 367 385,36
13 856 741,59
0,00
3 052 968,24

0,09
0,67
0,00
0,05
0,00
0,21
0,01
0,02
0,10
0,18
0,00
0,04

0,00 13 163 451

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
13 115 280,00
0,00
0,00
13 115 280,00

0,00
0,00
0,00
0,00
15 332 935,00
0,00
0,00
15 332 935,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,20

7 228 000,00

7 466 524,00

0,10

0,00

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAÂNIENIA
I. Dane uzupe∏niajàce o pozycjach bilansu
1. Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bie˝àcych
a) Na rachunkach bie˝àcych w banku depozytariuszu
b) Na rachunkach bie˝àcych w innych bankach
c) Na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu
d) Na rachunkach pomocniczych w innych bankach
e) Waluty EUR
f) Waluty USD
g) Innych walut
h) Ârodków w drodze
i) Innych Êrodków
2. Ârodki pieni´˝ne na rachunku przeliczeniowym wp∏at
a) Ârodki wp∏acone za cz∏onków
b) Ârodki wp∏acone na rachunek rezerwowy
c) Ârodki wp∏acone na rachunek premiowy
d) Ârodki wp∏acone na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
e) Ârodki z tytu∏u otrzymanych wp∏at transferowych
f) Inne Êrodki
3. Ârodki pieni´˝ne na rachunku przeliczeniowym wyp∏at
a) Ârodki przeznaczone na wyp∏aty transferowe
b) Ârodki przeznaczone na wyp∏aty osobom upowa˝nionym
c) Ârodki na rzecz towarzystwa z tytu∏u naliczonego rachunku premiowego
d) Ârodki na rzecz towarzystwa z tytu∏u rachunku rezerwowego
e) Ârodki nienale˝ne
f) Ârodki wycofane z rachunku rezerwowego
g) Ârodki wycofane z rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
h) Inne Êrodki
4. Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych sk∏adników portfela inwestycyjnego

26

31 grudnia 2008 r.
w z∏

31 grudnia 2009 r.
w z∏

54 793 967,48
53 982 323,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
811 644,40
10 302 489,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 302 489,99
93 309,93
0,00
93 309,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 273,08

829,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829,78
20 157 911,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 157 911,83
126 669,78
0,00
126 669,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 602 047,37

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

II.
1.

a) Akcje i prawa z nimi zwiàzane
b) Obligacje skarbowe
c) Bony
d) Pozosta∏e Obligacje
e) Certyﬁkaty
f) Bankowe papiery wartoÊciowe
g) Jednostki uczestnictwa
h) Listy zastawne
i) Prawa pochodne
j) Inne
Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek
a) Od rachunków bankowych
b) Od sk∏adników portfela inwestycyjnego, w tym:
– obligacji
– depozytów bankowych
– bankowych papierów wartoÊciowych
– listów zastawnych
– pozosta∏ych
c) Od kredytów
d) Od po˝yczek
e) Inne
Nale˝noÊci od Towarzystwa, z tytu∏u
a) rachunku rezerwowego
b) rachunku premiowego
c) rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
d) pokrycia niedoboru
e) innych
Zobowiàzania z tytu∏u nabytych sk∏adników portfela inwestycyjnego
a) Akcje i prawa z nimi zwiàzane
b) Obligacje skarbowe
c) Bony
d) Pozosta∏e Obligacje
e) Certyﬁkaty
f) Bankowe papiery wartoÊciowe
g) Jednostki uczestnictwa
h) Listy zastawne
i) Prawa pochodne
j) Inne
Zobowiàzania z tytu∏u po˝yczek i kredytów
a) Po˝yczki krótkoterminowe
b) Kredyty d∏ugoterminowe
c) Kredyty krótkoterminowe
d) Inne
Zobowiàzania wobec cz∏onków, z tytu∏u
a) Wp∏at
b) Wyp∏at do zak∏adów emerytalnych
c) Wyp∏at transferowych
d) Pokrycia szkody
e) Innych
Zobowiàzania wobec towarzystwa, z tytu∏u
a) Wycofania nadp∏aty
b) Op∏aty sk∏adki
c) Op∏at transferowych
d) Op∏at za zarzàdzanie
e) Op∏at z rachunku rezerwowego
f) Innych
Zobowiàzania pozosta∏e, z tytu∏u
a) Wyp∏at bezpoÊrednich
b) Wyp∏at bezpoÊrednich ratalnych
c) Innych
Informacje dotyczàce portfela inwestycyjnego, w tym
a) Rodzaje instrumentów pochodnych w wartoÊci nabycia
b) Rodzaje instrumentów pochodnych w wartoÊci godziwej
Dane uzupe∏niajàce o pozycjach rachunku zysków i strat
Informacje o wielkoÊci przychodów z
a) rachunków Êrodków pieni´˝nych
b) depozytów bankowych
c) obligacji
d) bankowych papierów wartoÊciowych
e) listów zastawnych
f) kredytów
g) innych, w tym:
– dywidend i udzia∏ów w zyskach,
– odpisu dyskonta od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nabytych poni˝ej wartoÊci nominalnej
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64 273,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86 829 735,38
34 720,37

24 602 047,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 123 308,57
1 492,84

85 861 929,51
0,00
0,00
121 750,00
811 335,50
0,00
0,00
0,00
286 249,92
0,00
286 249,92
0,00
0,00
0,00
9 398 385,17
7 423 500,95
1 974 884,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 051 325,18
1 037 569,02
0,00
0,00
0,00
13 756,16
3 856,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 856,62
10 382 043,76
0,00
0,00
10 382 043,76
0,00
0,00
0,00

91 067 295,80
8 219,18
578 650,75
467 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381 041,72
0,00
381 041,72
0,00
0,00
0,00
4 505 826,13
4 505 826,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 298,91
0,00
0,00
0,00
0,00
23 298,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 321 367,18
0,00
0,00
19 321 367,18
0,00
0,00
0,00

243 989 106,88
105 258,35
13 080 789,54
187 674 747,11
811 335,50
898 000,00
0,00

274 561 002,77
111 128,35
5 769 120,21
224 779 778,08
1 534 144,00
1 887 160,00
0,00

40 040 371,98
1 091 982,82

32 816 429,23
7 460 475,88

– pozosta∏ych
2. Informacje o dodatnich ró˝nicach kursowych, w podziale na
a) uj´te w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:
– Akcje i prawa z nimi zwiàzane
– Bony
– Obligacje
– Certyﬁkaty
– Bankowe papiery wartoÊciowe
– Jednostki uczestnictwa
– Listy zastawne
– Inne
b) uj´te w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:
– Akcje i prawa z nimi zwiàzane
– Bony
– Obligacje
– Certyﬁkaty
– Bankowe papiery wartoÊciowe
– Jednostki uczestnictwa
– Listy zastawne
– Inne
3. Wynagrodzenie depozytariusza
a) koszty reﬁnansowania op∏at na rzecz innych podmiotów krajowych
b) koszty reﬁnansowania op∏at na rzecz subdepozytariuszy
c) koszty op∏at za przechowywanie
d) op∏aty za rozliczanie
e) koszty weryﬁkacji wartoÊci jednostki
f) koszty prowadzenia rachunków i przelewów
g) Inne
4. Informacje o ujemnych ró˝nicach kursowych, w podziale na
a) uj´te w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:
– Akcje i prawa z nimi zwiàzane
– Bony
– Obligacje
– Certyﬁkaty
– Bankowe papiery wartoÊciowe
– Jednostki uczestnictwa
– Listy zastawne
– Inne
b) uj´te w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:
– Akcje i prawa z nimi zwiàzane
– Bony
– Obligacje
– Certyﬁkaty
– Bankowe papiery wartoÊciowe
– Jednostki uczestnictwa
– Listy zastawne
– Inne
5. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
a) Akcje i prawa z nimi zwiàzane
b) Obligacje skarbowe
c) Bony
d) Pozosta∏e Obligacje
e) Certyﬁkaty
f) Bankowe papiery wartoÊciowe
g) Jednostki uczestnictwa
h) Listy zastawne
i) Prawa pochodne
j) Inne
6. Niezrealizowany zysk (strata) z inwestycji
a) Akcje i prawa z nimi zwiàzane
b) Obligacje skarbowe
c) Bony
d) Pozosta∏e Obligacje
e) Certyﬁkaty
f) Bankowe papiery wartoÊciowe
g) Jednostki uczestnictwa
h) Listy zastawne
i) Prawa pochodne
j) Inne
7. Przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru
a) z rachunku rezerwowego
b) ze Êrodków towarzystwa
c) ze Êrodków cz´Êci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego
d) ze Êrodków cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

286 621,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 952,64
169 105,00
0,00
698 136,89
37 005,50
96 533,25
172,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-62 389 411,41
-66 042 836,53
3 653 425,08
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-919 779 529,19
-973 175 278,55
56 114 049,36
0,00
0,00
-2 718 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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202 767,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 165 228,74
207 725,79
0,00
838 126,29
23 214,00
95 466,66
696,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-195 104 113,81
-212 882 743,89
16 210 213,24
213 961,79
0,00
1 354 454,64
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
891 859 844,71
934 654 930,34
-41 193 909,63
0,00
0,00
-1 443 176,00
0,00
0,00
-158 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

e) ze Êrodków cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego innych OFE
f) ze Êrodków Skarbu Paƒstwa
g) innych
III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwo
a) Koszty prowadzenia i obs∏ugi rachunków bankowych
b) Koszty po˝yczek i kredytów
c) Koszty przechowywania
d) Koszty transakcyjne
e) Koszty zarzàdzania
f) Inne

0,00
0,00
0,00
22 892,40
0,00
0,00
1 583,32
0,00
0,00
21 309,08

Piotr Pindel

Jacek Smolarek

Rafa∏ Markiewicz

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu

0,00
0,00
0,00
22 955,63
0,00
0,00
4 980,54
2 171,28
0,00
15 803,81

„STATUT
GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
1.
2.
3.

NAZWA FUNDUSZU
§1
Nazwa Funduszu brzmi: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny.
Fundusz mo˝e u˝ywaç skrótu: Generali OFE.
Fundusz jest utworzony na czas nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Tekst
jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667; ze zmianami), zwanej dalej Ustawà.
DEFINICJE
§2

Ilekroç w Statucie jest mowa o:
1) Cz∏onku Funduszu – rozumie si´ przez to osob´ ﬁzycznà, która
uzyska∏a cz∏onkostwo w Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy;
2) Funduszu Gwarancyjnym – rozumie si´ przez to Fundusz Gwarancyjny
utworzony na podstawie art.184 Ustawy;
3) Depozytariuszu – rozumie si´ przez to podmiot wymieniony w § 8 niniejszego
Statutu;
4) Wyp∏acie transferowej – rozumie si´ przez to przeniesienie Êrodków
znajdujàcych si´ na rachunku cz∏onka z jednego otwartego funduszu
emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego lub przeniesienie
tych Êrodków dokonywane mi´dzy rachunkami Funduszu, bez wzgl´du
na stan rachunku;
5) Cz∏onkach najbli˝szej rodziny zmar∏ego – rozumie si´ przez to ma∏˝onka,
dzieci, rodziców oraz wnuków zmar∏ego;
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6)
7)
8)

Komisji Nadzoru Finansowego – rozumie si´ przez to organ w∏aÊciwy
w sprawach nadzoru nad rynkiem ﬁnansowym, zwany dalej organem nadzoru;
Dniu Wyceny – rozumie si´ przez to ka˝dy dzieƒ roboczy, z wyjàtkiem sobót,
w którym ustalana jest wartoÊç jednostki rozrachunkowej;
OECD – rozumie si´ przez to Organizacj´ Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju.

SIEDZIBA FUNDUSZU
§3
Siedzibà Funduszu jest Warszawa.
PRZEDMIOT DZIA¸ALNOÂCI FUNDUSZU
§4
Przedmiotem dzia∏alnoÊci Funduszu jest gromadzenie Êrodków pieni´˝nych i ich
lokowanie, z przeznaczeniem na wyp∏at´ cz∏onkom Funduszu po osiàgni´ciu
przez nich wieku emerytalnego i wyp∏ata okresowych emerytur kapita∏owych,
o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏owych
(Dz.U. Nr 228, poz. 1507) zwanej dalej „ustawà o emeryturach kapita∏owych”.

1.
2.

3.
4.

1.

ORGAN FUNDUSZU
§5
Fundusz jest osobà prawnà.
Organem Funduszu jest powszechne towarzystwo emerytalne, dzia∏ajàce pod
ﬁrmà: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spó∏ka Akcyjna, zwane
dalej Towarzystwem.
Siedzibà Towarzystwa jest Warszawa.
Adres Towarzystwa: Warszawa, ul. Post´pu 15B.
TOWARZYSTWO
§6
Kapita∏ zak∏adowy Towarzystwa wynosi 145.500.000,- /sto czterdzieÊci pi´ç
milionów pi´çset tysi´cy/ z∏otych i dzieli si´ na 14.550,- /czternaÊcie tysi´cy
pi´çset pi´çdziesiàt/ akcji imiennych o wartoÊci nominalnej 10.000,/dziesi´ç tysi´cy/ z∏otych ka˝da, w tym:
A) 1.677 /jeden tysiàc szeÊçset siedemdziesiàt siedem/ akcji za∏o˝ycielskich
serii A oznaczonych numerami od numeru 1 /jeden/ do numeru 1.677
/jeden tysiàc szeÊçset siedemdziesiàt siedem/,
B) 2.373 /dwa tysiàce trzysta siedemdziesiàt trzy/ akcje serii B oznaczone
numerami od numeru 1 /jeden/ do numeru 2.373 /dwa tysiàce trzysta
siedemdziesiàt trzy/,
C) 10.000 /dziesi´ç tysi´cy/ akcji serii C oznaczonych numerami od numeru
1 /jeden/ do numeru 10.000 /dziesi´ç tysi´cy/,
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2.

3.

1.
2.

1.

2.

1.

D) 500 /pi´çset/ akcji serii D oznaczonych numerami od numeru 1 /jeden/
do numeru 500 /pi´çset/.
Akcjonariuszami Towarzystwa sà:
1) Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, z siedzibà w Warszawie,
2) Generali PPF Holding B.V. z siedzibà w Amsterdamie, Holandia.
Akcjonariusze Towarzystwa posiadajà nast´pujàcà liczb´ akcji:
1) Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna posiada wszystkie
akcje serii A, B i C,
2) Generali PPF Holding B.V. posiada wszystkie akcje serii D.
SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDUSZU
§7
W stosunkach z osobami trzecimi Fundusz reprezentowany jest przez Towarzystwo.
Do sk∏adania oÊwiadczeƒ w imieniu Towarzystwa wymagane jest
wspó∏dzia∏anie dwóch cz∏onków Zarzàdu albo jednego cz∏onka Zarzàdu
∏àcznie z prokurentem.
DEPOZYTARIUSZ
§8
Depozytariuszem jest Bank Handlowy w Warszawie Spó∏ka Akcyjna z siedzibà
w Warszawie, 00-923 Warszawa, ulica Senatorska 16, zarejestrowany
w Sàdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS 000 000 1538.
Fundusz powierza Depozytariuszowi przechowywanie swoich aktywów.
CZ¸ONKOSTWO W FUNDUSZU
§9
Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu nast´puje:
1) W przypadku zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem –
z chwilà zawarcia umowy z Funduszem, je˝eli:
a) w dniu zawarcia tej umowy osoba przyst´pujàca do Funduszu
podlega lub podlega∏a, w okresie 12 miesi´cy przed dniem zawarcia
umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych;
b) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokona odpowiedniego wpisu
lub zmian w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych;
2) W przypadku zawarcia umowy z Funduszem w drodze zmiany funduszu
– z dniem dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych
Funduszy Emerytalnych,
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3)

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

W wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych – z dniem dokonania wpisu w Centralnym
Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytalnych,
4) W wyniku otwarcia rachunku w Funduszu dla osób, o których mowa
w przypadkach okreÊlonych w § 17 ust.5 oraz w § 18 ust. 3 niniejszego
Statutu – z dniem otwarcia rachunku w Funduszu.
Mo˝na byç cz∏onkiem tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego.
Fundusz nie mo˝e odmówiç zawarcia umowy, o ile osoba wyst´pujàca
z wnioskiem o przyj´cie do Funduszu spe∏nia warunki okreÊlone w przepisach
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
Umowa, co do której nie zosta∏ spe∏niony którykolwiek z warunków
wymienionych w ust. 1, nie wywo∏uje skutków prawnych, z zastrze˝eniem
ust. 5. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ma obowiàzek, w terminie 30 dni
roboczych, poinformowaç Fundusz, czy osoba, która zawar∏a umow´
z Funduszem, spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1.
Je˝eli osoba, która zawar∏a z Funduszem umow´ uznanà za bezskutecznà,
pomimo istnienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i prawnych podstaw
do spe∏nienia warunków okreÊlonych w ust. 1, nast´pnie uzyska cz∏onkostwo
w Funduszu, to Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest obowiàzany przekazaç
do tego funduszu nale˝ne sk∏adki za okres podlegania ubezpieczeniu
emerytalnemu.
Zawierajàc umow´ z Funduszem, osoba wyst´pujàca z wnioskiem o przyj´cie
do Funduszu lub cz∏onek Funduszu mo˝e wskazaç imiennie jednà lub wi´cej
osób ﬁzycznych, na których rzecz ma nastàpiç, po jej Êmierci, wyp∏ata Êrodków
niewykorzystanych zgodnie z § 18 ust. 1 – 3 niniejszego Statutu. Je˝eli cz∏onek
wskaza∏ kilka osób uprawnionych do otrzymania Êrodków po jego Êmierci, a nie
oznaczy∏ ich udzia∏u w tych Êrodkach, uwa˝a si´, ˝e udzia∏y tych osób sà równe.
Cz∏onek Funduszu mo˝e w ka˝dym czasie zmieniç poprzednià dyspozycj´,
o której mowa powy˝ej w ust. 6, wskazujàc inne osoby ﬁzyczne uprawnione
do otrzymania Êrodków po jego Êmierci zamiast lub oprócz osób, o których
mowa powy˝ej w ust. 6, jak równie˝ oznaczajàc w inny sposób udzia∏
wskazanych osób w tych Êrodkach, albo odwo∏aç poprzednià dyspozycj´,
nie wskazujàc ˝adnych innych osób.
Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania Êrodków po Êmierci cz∏onka
Funduszu staje si´ bezskuteczne, je˝eli osoba ta zmar∏a przed Êmiercià
cz∏onka. W takim przypadku udzia∏, który by∏ przeznaczony dla zmar∏ego,
przypada w równych cz´Êciach pozosta∏ym osobom wskazanym, chyba ˝e
cz∏onek zadysponuje tym udzia∏em w inny sposób.
Zawierajàc umow´ z Funduszem, osoba wyst´pujàca z wnioskiem o przyj´cie
do Funduszu jest obowiàzana z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie o stosunkach
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10.

11.

12.

13.

14.

majàtkowych istniejàcych mi´dzy nià a jej ma∏˝onkiem, a je˝eli mi´dzy ma∏˝onkami
nie istnieje wspólnoÊç ustawowa – udokumentowaç tak˝e sposób uregulowania
tych stosunków. Powy˝szy obowiàzek cià˝y tak˝e na cz∏onku Funduszu,
który zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski po zawarciu umowy z Funduszem. W razie
niedope∏nienia obowiàzku, o którym mowa powy˝ej przyjmuje si´ odpowiednio,
˝e mi´dzy ma∏˝onkami istnieje wspólnoÊç ustawowa albo ˝e ma∏˝eƒskie stosunki
majàtkowe uregulowane sà zgodnie z treÊcià umowy zawartej z Funduszem lub
ostatnim zawiadomieniem cz∏onka, o którym mowa poni˝ej w ust. 10.
Cz∏onek Funduszu jest obowiàzany zawiadomiç na piÊmie Fundusz
o ka˝dorazowej zmianie w stosunku do treÊci oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust.9 powy˝ej, o ile zmiana taka obejmuje Êrodki zgromadzone na jego
rachunku, do∏àczajàc do zawiadomienia dowód takiej zmiany.
W przypadku przystàpienia cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu
emerytalnego, cz∏onek Funduszu zobowiàzany jest zawiadomiç Fundusz
na piÊmie o powy˝szym fakcie. Umowa z dotychczasowym Funduszem
ulega rozwiàzaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze
Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Fundusz b´dzie uwzgl´dnia∏
wy∏àcznie zawiadomienia, zawierajàce wszystkie dane okreÊlone we wzorze
zawiadomienia. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
okreÊla rozporzàdzenie Rady Ministrów.
W przypadku, gdy uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu nast´puje w sposób
okreÊlony powy˝ej w ust. 1 punkt 3), Fundusz po otrzymaniu zawiadomienia
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o tym fakcie oraz podstawowych danych
osobowych cz∏onka niezw∏ocznie potwierdzi na piÊmie warunki cz∏onkostwa,
informujàc go jednoczeÊnie o przys∏ugujàcym mu prawie okreÊlonym w ust.6
i skutkach nieskorzystania z tego prawa okreÊlonych w art. 132 ust. 1 Ustawy,
a tak˝e wzywa cz∏onka do niezw∏ocznego dope∏nienia obowiàzku okreÊlonego
w ust. 10, informujàc go jednoczeÊnie o skutkach niedope∏nienia lub
nienale˝ytego dope∏nienia tego obowiàzku okreÊlonych w ust. 9.
Szczegó∏owy sposób i tryb zawarcia umowy, o której mowa w ust.1 powy˝ej,
sposób i termin sk∏adania oÊwiadczeƒ i zawiadomieƒ, o których mowa
w ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 i ust.11 powy˝ej, regulujà Ustawa oraz odr´bne
przepisy wydane przez Rad´ Ministrów.
W przypadku dokonywania wyp∏aty transferowej w zwiàzku z przystàpieniem
cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy
z tym funduszem zawartej poczàwszy od dnia 1 kwietnia 2004 roku, cz∏onek
Funduszu obowiàzany jest do uiszczenia op∏aty transferowej z w∏asnych
Êrodków na rachunek Towarzystwa, z tym ˝e obowiàzek taki powstaje tylko
wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiàca, w którym uzyskano cz∏onkostwo
w Funduszu do dnia najbli˝szej wyp∏aty transferowej do innego otwartego
funduszu, up∏ywa mniej ni˝ 24 /dwadzieÊcia cztery/ miesiàce. Sposób
obliczania, poboru oraz wysokoÊç op∏aty wynika z Rozporzàdzenia Rady
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Ministrów wydanego na podstawie art. 119 ust. 3 Ustawy. Postanowienia
niniejszego ust´pu nie majà zastosowania do wyp∏at transferowych, o których
mowa w § 14 ust. 3 niniejszego Statutu.
15. W okresie od dnia z∏o˝enia wniosku o okresowà emerytur´ kapita∏owà lub
wszcz´cia post´powania z urz´du do dnia uprawomocnienia si´ decyzji
w sprawie okresowej emerytury kapita∏owej Fundusz wstrzymuje dokonanie
wyp∏aty transferowej.
16. Umowa z Funduszem, o której mowa w ust.1, ulega rozwiàzaniu z dniem
dokonania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wyrejestrowania
z Funduszu w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych w zwiàzku z przyznaniem do˝ywotniej emerytury kapita∏owej
albo nieustaleniem prawa do okresowej emerytury kapita∏owej lub do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej, z przyczyn okreÊlonych w art. 15 ust.1 i art. 18 ust. 1
ustawy o emeryturach kapita∏owych.

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

REJESTR CZ¸ONKÓW FUNDUSZU
§ 10
Fundusz prowadzi rejestr cz∏onków Funduszu zawierajàcy podstawowe
dane osobowe cz∏onków, dane o wp∏atach sk∏adek do Funduszu
i otrzymanych wyp∏atach transferowych oraz przeliczeniach tych sk∏adek
i wp∏at transferowych na jednostki rozrachunkowe oraz dane o aktualnym
stanie Êrodków na rachunkach z uwzgl´dnieniem Êrodków wyp∏aconych
na okresowà emerytur´ kapita∏owà.
Prowadzenie rejestru cz∏onków Funduszu mo˝e byç powierzone osobie trzeciej.
SK¸ADKI I RACHUNKI CZ¸ONKÓW
§ 11
Z chwilà uzyskania cz∏onkostwa w Funduszu, Fundusz otwiera dla cz∏onka
rachunek, na który sà wp∏acane sk∏adki oraz przekazywane wyp∏aty
transferowe.
Sk∏adki do Funduszu sà wp∏acane na rachunki prowadzone przez Fundusz,
w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w odpowiednich ustawach.
Wp∏aty do Funduszu mogà byç dokonywane w formie papierów
wartoÊciowych na zasadach okreÊlonych w odpowiednich ustawach.
Z wyjàtkiem postanowieƒ § 18 niniejszego Statutu, cz∏onek Funduszu nie
mo˝e rozporzàdzaç Êrodkami zgromadzonymi na swoim rachunku.
Ârodki zgromadzone na rachunku cz∏onka Funduszu nie podlegajà egzekucji.
JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWE
§ 12
Sk∏adki, o których mowa w § 11 niniejszego Statutu, oraz otrzymane wyp∏aty
transferowe sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe.
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Przeliczanie na jednostki rozrachunkowe wp∏acanych sk∏adek oraz
otrzymanych wyp∏at transferowych nast´puje w dniu zgodnie z art. 100
ust. 2 Ustawy, zwanym dalej Dniem przeliczenia, wed∏ug wartoÊci jednostek
rozrachunkowych na ten dzieƒ. Przeliczanie papierów wartoÊciowych,
o których mowa w § 11 ust. 3 niniejszego Statutu, odbywa si´ na zasadach
okreÊlonych w odpowiednich ustawach.
Podstawà do ustalenia wartoÊci jednostki rozrachunkowej jest wycena
aktywów netto Funduszu zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego Statutu.
WartoÊç jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez
podzielenie wartoÊci aktywów netto funduszu w dniu przeliczenia przez
liczb´ jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach
prowadzonych przez Fundusz. Dniem przeliczenia jest ka˝dy dzieƒ roboczy.
WartoÊç jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez Fundusz w ka˝dym
Dniu Wyceny, wed∏ug stanu na ten dzieƒ.
Ca∏kowita wartoÊç jednostek rozrachunkowych Funduszu jest zawsze równa
ca∏kowitej wartoÊci aktywów netto Funduszu przeliczonych na te jednostki
rozrachunkowe, o której mowa w § 13 niniejszego Statutu.
Sk∏adki oraz otrzymane wyp∏aty transferowe mogà byç przeliczane równie˝
na cz´Êci u∏amkowe jednostki rozrachunkowej, a wartoÊç Êrodków na rachunku
cz∏onka Funduszu mo˝e byç wyra˝ona w takich cz´Êciach u∏amkowych.
Do czasu przeliczenia sk∏adek i wyp∏at transferowych sà one przechowywane
na odr´bnym rachunku pieni´˝nym Funduszu, a odsetki nale˝ne z tytu∏u ich
przechowywania na tym rachunku stanowià przychód Funduszu.
AKTYWA I REJESTR AKTYWÓW
§ 13
Sk∏adki wp∏acane do Funduszu, nabyte za nie lub w zwiàzku z nimi prawa
oraz po˝ytki z tych praw stanowià aktywa Funduszu.
WartoÊç aktywów netto Funduszu ustala si´ pomniejszajàc wartoÊç aktywów
Funduszu o jego zobowiàzania.
WartoÊç aktywów netto, jak równie˝ jednostki rozrachunkowej, o której mowa
w § 12 niniejszego Statutu, jest ustalana zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 99 ust. 6 Ustawy.
WartoÊç aktywów netto Funduszu jest ustalana przez Fundusz w ka˝dym Dniu
Wyceny.
Prowadzenie rejestru aktywów Funduszu zapisywanych na w∏aÊciwych
rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty
uprawnione do tego na mocy odpowiednich przepisów lub na podstawie
umów zawieranych za zgodà Depozytariusza nale˝y do obowiàzków
Depozytariusza.
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KOSZTY I OP¸ATY
§ 14
Nast´pujàce koszty dzia∏alnoÊci Funduszu sà pokrywane bezpoÊrednio z jego
aktywów:
1) Koszty zwiàzane z realizacjà transakcji nabywania lub zbywania aktywów
Funduszu, stanowiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz osób
trzecich, z których poÊrednictwa Fundusz zobowiàzany jest korzystaç
na mocy odr´bnych przepisów. Szczegó∏owy sposób i tryb kalkulacji
i pokrywania powy˝szych kosztów zawiera punkt 2 poni˝ej.
2) Koszty zwiàzane z realizacjà transakcji nabywania lub zbywania aktywów
Funduszu ustalane sà w nast´pujàcy sposób:
a) Prowizje i op∏aty z tytu∏u realizacji transakcji zbycia lub nabycia
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych emitowanych przez Skarb
Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski: maksymalnie 0,15% (pi´tnaÊcie
setnych procenta) wartoÊci transakcji;
b) Prowizje i op∏aty z tytu∏u realizacji transakcji zbycia lub nabycia
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych emitowanych przez inne
podmioty, ni˝ wymienione w punkcie 2(a) powy˝ej: maksymalnie
0,30% (trzydzieÊci setnych procenta) wartoÊci transakcji;
c) Prowizje i op∏aty z tytu∏u realizacji transakcji zbycia lub nabycia
papierów wartoÊciowych z prawem do kapita∏u: maksymalnie 0,30%
wartoÊci transakcji;
d) Prowizje i op∏aty z tytu∏u realizacji transakcji zbycia lub nabycia
aktywów innego typu i rodzaju ni˝ wymienione w punkcie 2(a) – (c)
powy˝ej: maksymalnie 0,30% wartoÊci transakcji;
e) Prowizje i op∏aty ponoszone na rzecz osób trzecich sà pobierane przy
rozliczeniu ka˝dej transakcji zbycia lub nabycia aktywów Funduszu.
3) Koszty zwiàzane z przechowywaniem aktywów Funduszu stanowiàce
równowartoÊç wynagrodzenia Depozytariusza okreÊlone w punkcie 4
poni˝ej.
4) Koszty zwiàzane z przechowywaniem aktywów Funduszu stanowiàce
wynagrodzenie Depozytariusza sà ustalone w nast´pujàcy sposób:
a) za przechowywanie aktywów: maksymalnie 0,02% Êredniorocznej
wartoÊci aktywów Funduszu, nie mniej jednak ni˝ 60.000,- z∏
(szeÊçdziesiàt tysi´cy z∏otych) rocznie;
b) za ka˝de rozliczenie transakcji na papierach wartoÊciowych:
– b´dàcych przedmiotem obrotu na rynkach krajowych:
maksymalnie 19 z∏otych (dziewi´tnaÊcie z∏otych),
– b´dàcych przedmiotem obrotu na rynkach zagranicznych:
maksymalnie 60 z∏otych (szeÊçdziesiàt z∏otych);
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c)

d)
e)

f)

za ka˝de obcià˝enie rachunku:
– w przypadku realizacji obcià˝enia za poÊrednictwem systemu
rozliczeniowego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski:
maksymalnie 25 z∏otych (dwadzieÊcia pi´ç z∏otych),
– w przypadku realizacji p∏atnoÊci zagranicznych: w wysokoÊci 0,15%
wartoÊci przelewu, przy czym nie mniej ni˝ 40 z∏otych (czterdzieÊci
z∏otych) oraz nie wi´cej ni˝ 200 z∏otych (dwieÊcie z∏otych),
– w pozosta∏ych przypadkach: maksymalnie 2,50 z∏otego
(dwa z∏ote pi´çdziesiàt groszy);
za weryﬁkacj´ wyceny aktywów netto Funduszu: maksymalnie
8.000 z∏otych (osiem tysi´cy z∏otych) miesi´cznie,
Depozytariusz b´dzie pobiera∏ nast´pujàce dodatkowe
wynagrodzenie równe op∏atom i kosztom ponoszonym na rzecz
osób trzecich, z których poÊrednictwa Fundusz jest obowiàzany
korzystaç na mocy odr´bnych przepisów (z wyjàtkiem instytucji
rozliczeniowych, o których mowa w punkcie 4(f) i 4(g) poni˝ej)
z tytu∏u wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z nabywaniem,
zbywaniem i przechowywaniem aktywów Funduszu:
INSTYTUCJE KRAJOWE:
– op∏aty za przechowywanie aktywów – maksymalnie 0,05%
(pi´ç setnych procenta) wartoÊci aktywów w skali roku;
– op∏aty za otwieranie i prowadzenie rachunków – maksymalnie
150 z∏otych (sto pi´çdziesiàt z∏otych) miesi´cznie;
– op∏aty za wyciàgi – maksymalnie 3 z∏ote (trzy z∏ote) za ka˝dy
wyciàg;
– op∏aty za rozliczenie transakcji – maksymalnie 20 z∏otych
(dwadzieÊcia z∏otych) za ka˝dà transakcj´;
INSTYTUCJE ZAGRANICZNE:
– op∏aty za przechowywanie aktywów Funduszu – maksymalnie
0,075% (siedemdziesiàt pi´ç tysi´cznych procent) wartoÊci
aktywów w skali roku;
– op∏aty z tytu∏u rozliczania pojedynczej transakcji - równowartoÊç
maksymalnie 100 EURO (sto euro);
– za realizacj´ przelewów - maksymalnie 0,2% (dwie dziesi´tne
procenta)kwoty przelewu, przy czym minimalnie równowartoÊç
20 EURO (dwadzieÊcia euro), maksymalnie równowartoÊç
80 EURO(osiemdziesiàt euro);
Depozytariusz b´dzie tak˝e pobiera∏ wynagrodzenie równe
kosztom ponoszonym na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których
poÊrednictwa Fundusz jest obowiàzany korzystaç na mocy
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5)

odr´bnych przepisów z tytu∏u wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem aktywów Funduszu,
w wysokoÊci aktualnie obowiàzujàcej tabeli prowizji i op∏at danej
instytucji rozliczeniowej;
g) Koszty wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 4(f), stanowiàce
równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji
rozliczeniowych, sà pokrywane z aktywów Funduszu do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej odpowiednich kosztów krajowych instytucji
rozliczeniowych, o których mowa w punkcie 4(f);
h) Op∏aty i koszty, o których mowa w punkcie 4(e) – (g), ponoszone
na rzecz osób trzecich, z których poÊrednictwa Fundusz jest
obowiàzany korzystaç na mocy odr´bnych przepisów (w tym
tak˝e instytucji rozliczeniowych) z tytu∏u wykonywania czynnoÊci
zwiàzanych z nabywaniem, zbywaniem i przechowywaniem aktywów
Funduszu pokrywane sà przez Depozytariusza z jego wynagrodzenia
okreÊlonego w tych punktach.
i) Wynagrodzenie Depozytariusza p∏atne jest miesi´cznie, w ciàgu 7
(siedem) dni po zakoƒczeniu miesiàca, za który p∏atnoÊç jest nale˝na.
j) Wszelkie koszty okreÊlone w walucie obcej zostanà przeliczone
na z∏ote w wysokoÊci wynikajàcej z zastosowania kursu Êredniego
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiàca, w którym
koszty te zosta∏y poniesione.
Koszty zarzàdzania Funduszem przez Towarzystwo, w kwocie
maksymalnej obliczonej wed∏ug stawek i skali ustalonych zgodnie
z poni˝szà tabelà, przy czym kwota ta obliczana jest na ka˝dy dzieƒ
ustalania wartoÊci aktywów netto Funduszu i p∏atna w ostatnim dniu
roboczym ka˝dego miesiàca:

WysokoÊç
aktywów netto
(w mln z∏)
Ponad
Do
8 000
8 000
20 000
35 000
45 000
6)

Miesi´czna op∏ata za zarzàdzanie Funduszem od aktywów
netto wynosi:

0,045 % wartoÊci aktywów netto w skali miesiàca
3,6 mln z∏ + 0,04 % nadwy˝ki ponad 8 000 mln z∏ wartoÊci
20 000
aktywów netto, w skali miesiàca
8,4 mln z∏ + 0,032 % nadwy˝ki ponad 20 000 mln z∏ wartoÊci
35 000
aktywów netto, w skali miesiàca
13,2 mln z∏ + 0,023 % nadwy˝ki ponad 35 000 mln z∏ wartoÊci
45 000
aktywów netto, w skali miesiàca
15,5 mln z∏

Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa Êrodki
w kwocie 0,005 % (pi´ç tysi´cznych procenta) wartoÊci zarzàdzanych
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aktywów netto Funduszu w skali miesiàca. Kwota ta jest obliczana na ka˝dy
dzieƒ ustalania wartoÊci aktywów netto Funduszu i p∏atna w ostatnim dniu
roboczym ka˝dego miesiàca. Towarzystwo nie póêniej ni˝ w pierwszym
dniu roboczym kolejnego miesiàca dokonuje wp∏aty tej kwoty na rachunek
premiowy w Funduszu. Ârodki te stanowià cz´Êç aktywów Funduszu i sà
przeliczane na jednostki rozrachunkowe. W pierwszym dniu roboczym
od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomoÊci Êredniej
wa˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy rozliczenie rachunku
premiowego nast´puje w nast´pujàcy sposób:
a) je˝eli Fundusz uzyska∏ najwy˝szà stop´ zwrotu, Towarzystwo
nabywa uprawnienie do wycofania wszystkich Êrodków
zgromadzonych na rachunku premiowym poprzez ich
przeniesienie na rachunek rezerwowy, o którym mowa w art. 181
ust. 1 Ustawy,
b) je˝eli Fundusz uzyska∏ najni˝szà stop´ zwrotu wszystkie Êrodki
zgromadzone na rachunku premiowym przekazywane sà
niezw∏ocznie do Funduszu,
c) w pozosta∏ych przypadkach Towarzystwo uzyskuje uprawnienie
do wycofania zgodnie z art. 181a Ustawy cz´Êci Êrodków
zgromadzonych na rachunku premiowym, stanowiàcej iloczyn
ca∏oÊci Êrodków zgromadzonych na rachunku premiowym
i procentowego wskaênika premiowego, o którym mowa
w punkcie 6(d), a pozosta∏à kwot´ przekazuje si´ niezw∏ocznie
do Funduszu,
d) procentowy wskaênik premiowy oblicza si´ jako iloraz ró˝nicy
mi´dzy stopami zwrotu uzyskanymi przez Fundusz i fundusz,
który uzyska∏ najni˝szà stop´ zwrotu, oraz ró˝nicy mi´dzy
stopami zwrotu uzyskanymi przez fundusz, który uzyska∏
najwy˝szà stop´ zwrotu, i fundusz, który uzyska∏ najni˝szà stop´
zwrotu, zgodnie ze wzorem:
Wp = (Fg – Fmin) / (Fmax – Fmin),
gdzie u˝yte skróty oznaczajà:
Wp – procentowy wskaênik premiowy,
Fg
– stopa zwrotu uzyskana przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny,
Fmin – stopa zwrotu funduszu, który uzyska∏ najni˝szà stop´ zwrotu,
Fmax – stopa zwrotu funduszu, który uzyska∏ najwy˝szà stop´ zwrotu.
7)

Koszty zwiàzane z przechowywaniem oraz nabywaniem i zbywaniem
aktywów Funduszu niewymienione w niniejszym ust´pie oraz
przekraczajàce maksymalne wysokoÊci okreÊlone w tym ust´pie
obcià˝ajà Towarzystwo.
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Ponadto Fundusz pobiera op∏aty, z zastrze˝eniem ust. 3 poni˝ej, w formie
potràcenia kwoty stanowiàcej 3,5 % (trzy ca∏e i pi´çdziesiàt setnych procenta)
kwoty z wp∏aconych przez cz∏onka Funduszu sk∏adek, z zastrze˝eniem, ˝e
takie potràcenie dokonywane jest przed przeliczeniem sk∏adek na jednostki
rozrachunkowe.
W przypadku wyp∏at transferowych dokonywanych w zwiàzku z przystàpieniem
cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy z tym
funduszem zawartej przed 1 kwietnia 2004 r. Fundusz pobiera nast´pujàce op∏aty:
1) w formie potràcenia w momencie dokonywania wyp∏aty transferowej
kwoty okreÊlonej poni˝ej w ust´pie 4, ze Êrodków na rachunku cz∏onka
Funduszu, z zastrze˝eniem, ˝e mo˝e to nastàpiç tylko wówczas gdy
od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki na rachunek cz∏onka Funduszu
do dnia dokonania wyp∏aty transferowej do innego otwartego funduszu
up∏yn´∏o mniej ni˝ 24 (dwadzieÊcia cztery) miesiàce.
2) w formie potràcenia w momencie dokonywania op∏aty transferowej
kwoty stanowiàcej równowartoÊç 4% (cztery procent) kwoty najni˝szego
wynagrodzenia ustalanej przez ministra w∏aÊciwego do spraw pracy
na podstawie art. 77(4) Kodeksu pracy.
WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust´pie 3 punkt 1 powy˝ej jest nast´pujàca:
1) 200 z∏ (dwieÊcie z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki do Funduszu
przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do dnia wyp∏aty transferowej Êrodków
na rachunku tego cz∏onka nie wi´cej, ni˝ 3 (trzy) miesiàce;
2) 175 z∏ (sto siedemdziesiàt pi´ç z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki
do Funduszu przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej
Êrodków na rachunku tego cz∏onka ponad 3 miesiàce, lecz nie
up∏yn´∏o 6 (szeÊç) miesi´cy;
3) 150 z∏ (sto pi´çdziesiàt z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki
do Funduszu przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej
Êrodków na rachunku tego cz∏onka ponad 6 miesi´cy, lecz nie
up∏yn´∏o 9 (dziewi´ç) miesi´cy;
4) 125 z∏ (sto dwadzieÊcia pi´ç z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki
do Funduszu przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej
Êrodków na rachunku tego cz∏onka ponad 9 (dziewi´ç) miesi´cy, lecz nie
up∏yn´∏o 12 (dwanaÊcie) miesi´cy;
5) 100 z∏ (sto z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki do Funduszu przez
danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej Êrodków na rachunku
tego cz∏onka ponad 12 miesi´cy, lecz nie up∏yn´∏o 15 (pi´tnaÊcie) miesi´cy;
6) 75 z∏ (siedemdziesiàt pi´ç z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki
do Funduszu przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej
Êrodków na rachunku tego cz∏onka ponad 15 (pi´tnaÊcie) miesi´cy, lecz
nie up∏yn´∏o 18 (osiemnaÊcie) miesi´cy;
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50 z∏ (pi´çdziesiàt z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki
do Funduszu przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej
Êrodków na rachunku tego cz∏onka ponad 18 miesi´cy, lecz nie
up∏yn´∏o 21 (dwadzieÊcia jeden) miesi´cy;
8) 25 z∏ (dwadzieÊcia pi´ç z∏otych), je˝eli od wp∏aty pierwszej sk∏adki
do Funduszu przez danego cz∏onka up∏yn´∏o do wyp∏aty transferowej
Êrodków na rachunku tego cz∏onka ponad 21 miesi´cy, lecz nie
up∏yn´∏o 24 (dwadzieÊcia cztery) miesi´cy.
Je˝eli kwota wyp∏aty transferowej Êrodków z rachunku cz∏onka Funduszu
do innego otwartego funduszu emerytalnego przed pobraniem przez Fundusz
op∏aty, o której mowa w ust´pie 4 powy˝ej, jest mniejsza, ni˝ odpowiednia
kwota wymieniona w ust´pie 4 powy˝ej, maksymalna kwota op∏aty, o której
mowa w ust´pie 3 punkt 1 powy˝ej, b´dzie równa wyp∏acie transferowej.
W przypadku wp∏at sk∏adek dokonanych w drodze przekazania obligacji
skarbowych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o przej´ciu
przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek do otwartych funduszy emerytalnych stosuje
si´ dodatkowo nast´pujàce zasady:
1) Fundusz pobiera bezpoÊrednio ze swoich aktywów op∏at´, o której mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, od wartoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek
przej´tych i uregulowanych przez Skarb Paƒstwa. Przekazanie przez
Fundusz na rzecz Towarzystwa tej op∏aty odbywa si´ w dniu nast´pnym
po przeliczeniu obligacji na jednostki rozrachunkowe;
2) Je˝eli wartoÊç przekazanych Funduszowi obligacji wynikajàca z ceny
zamiany na jednostki rozrachunkowe jest mniejsza od wysokoÊci
zobowiàzania z tytu∏u sk∏adek, ró˝nica jest pokrywana bezpoÊrednio
z aktywów Funduszu, mniej jednak ni˝ 50% (pi´çdziesiàt procent) ceny
zamiany jednej obligacji w odniesieniu do ka˝dego przeliczenia.
RACHUNKOWOÂå FUNDUSZU, STOPA ZWROTU
§ 15
RachunkowoÊç Funduszu oraz terminy sporzàdzania, badania i sk∏adania
do og∏oszeƒ sprawozdaƒ ﬁnansowych Funduszu regulujà przepisy ustawy
o rachunkowoÊci.
Roczne sprawozdanie ﬁnansowe Funduszu zatwierdza Towarzystwo w formie
uchwa∏y walnego zgromadzenia.
Fundusz ustala na koniec marca i wrzeÊnia ka˝dego roku wysokoÊç stopy
zwrotu, o której mowa w art. 172 Ustawy, za ostatnie 36 (trzydzieÊci szeÊç)
miesi´cy. WysokoÊç stopy zwrotu publikowana jest na stronie internetowej
Funduszu.
Fundusz otwiera rachunek rezerwowy, na który przekazywane sà Êrodki
Towarzystwa zgodnie z art. 182a ust. 3 i 5 Ustawy. Ârodki na rachunku
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rezerwowym stanowià cz´Êç aktywów Funduszu i sà przeliczane na jednostki
rozrachunkowe. Ârodki zgromadzone na rachunku rezerwowym mogà byç
wycofane przez Towarzystwo zgodnie z art. 181a Ustawy.
Fundusz otwiera, stanowiàcy cz´Êç dodatkowà Funduszu Gwarancyjnego,
rachunek, na który przekazywane sà wp∏aty Towarzystwa zgodnie z art. 184
Ustawy. Ârodki na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
stanowià cz´Êç aktywów Funduszu i sà przeliczane na jednostki
rozrachunkowe.
WYP¸ATA ÂRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU
§ 16
Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na rachunku w Funduszu nast´puje przez
przeniesienie tych Êrodków:
1) na dochody funduszu emerytalnego wyodr´bnionego w ramach
Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o którym mowa w przepisach
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, lub
2) w zwiàzku z wydaniem decyzji Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapita∏owej lub do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej i ich wysokoÊci.
Rodzaje Êwiadczeƒ pieni´˝nych wyp∏acanych ze Êrodków zgromadzonych
na rachunku cz∏onka Funduszu, zasady nabywania przez cz∏onka prawa
do tych Êwiadczeƒ, zasady i tryb ich przyznawania oraz zasady ustalania ich
wysokoÊci i wyp∏aty okreÊlajà przepisy ustawy o emeryturach kapita∏owych.
Ze Êrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych
przys∏uguje emerytura kapita∏owa w postaci:
1) okresowej emerytury kapita∏owej lub,
2) do˝ywotniej emerytury kapita∏owej.
Okresowa emerytura kapita∏owa przys∏uguje cz∏onkowi otwartego funduszu
emerytalnego do ukoƒczenia 65 (szeÊçdziesiàt pi´ç) roku ˝ycia.
Do˝ywotnia emerytura kapita∏owa przys∏uguje cz∏onkowi otwartego funduszu
emerytalnego do˝ywotnio po ukoƒczeniu 65 (szeÊçdziesiàt pi´ç) roku ˝ycia.
W przypadku ustalenia prawa do okresowej emerytury kapita∏owej i jej
wysokoÊci Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych informuje Fundusz o ustaleniu
wysokoÊci okresowej emerytury kapita∏owej. Po otrzymaniu tej informacji
Fundusz przekazuje co miesiàc na wskazany odr´bny rachunek bankowy
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodki na wyp∏at´ okresowej emerytury
kapita∏owej.
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazuje informacj´ o dokonanym
przez cz∏onka wyborze oferty do˝ywotniej emerytury kapita∏owej Funduszowi
i zak∏adowi emerytalnemu, którego ofert´ do˝ywotniej emerytury kapita∏owej
wybra∏ cz∏onek Funduszu.
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Fundusz po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7, przekazuje sk∏adk´
na wskazany odr´bny rachunek bankowy Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
i zamyka rachunek cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego.
W przypadku przekazania ca∏oÊci Êrodków zgromadzonych na rachunku
cz∏onka Funduszu, umowa z Funduszem ulega rozwiàzaniu, chyba,
˝e cz∏onek Funduszu wycofa wniosek o emerytur´ kapita∏owà przed
uprawomocnieniem si´ decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.
INNE WYPADKI WYP¸ATY ÂRODKÓW Z RACHUNKU
§ 17
Wykorzystanie Êrodków zgromadzonych na rachunku w Funduszu, w razie
nabycia przez cz∏onka uprawnieƒ do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia
spo∏ecznego, okreÊlajà odpowiednie ustawy.
W wypadku uniewa˝nienia lub rozwiàzania przez rozwód ma∏˝eƒstwa cz∏onka
Funduszu, Êrodki zgromadzone na rachunku tego cz∏onka, przypadajàce
by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi w wyniku podzia∏u majàtku wspólnego ma∏˝onków,
sà przekazywane w ramach wyp∏aty transferowej na rachunek by∏ego
wspó∏ma∏˝onka w otwartym funduszu emerytalnym.
W wypadku ustania wspólnoÊci majàtkowej w czasie trwania ma∏˝eƒstwa
cz∏onka Funduszu albo umownego wy∏àczenia lub ograniczenia wspólnoÊci
ustawowej mi´dzy cz∏onkiem Funduszu a jego ma∏˝onkiem stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 2 powy˝ej.
Wyp∏ata transferowa, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powy˝ej, jest dokonywana
przez Fundusz w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada
po przedstawieniu Funduszowi dowodu, ˝e Êrodki zgromadzone na rachunku
przypad∏y, odpowiednio: by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi (ust. 2 powy˝ej) lub
drugiemu ma∏˝onkowi (ust. 3 powy˝ej).
Je˝eli osoby, o których mowa w ust.4 powy˝ej, nie posiadajà rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym, i w terminie 2 miesi´cy od przedstawienia
dowodu, o którym mowa w ust.4 powy˝ej, nie wska˝à rachunku
w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, Fundusz niezw∏ocznie
otworzy rachunek na nazwisko osoby wymienionej w ust.4 powy˝ej i przeka˝e
na ten rachunek przypadajàce jej Êrodki oraz niezw∏ocznie potwierdzi
na piÊmie jej warunki cz∏onkostwa. W takim przypadku Fundusz wzywa t´
osob´, aby niezw∏ocznie dope∏ni∏a obowiàzku, o którym mowa w § 9 ust. 6
niniejszego Statutu.
Osoby, o których mowa w ust. 4 powy˝ej, którym na podstawie ust. 5 powy˝ej
Fundusz otworzy∏ rachunek, majà prawo do jednorazowej wyp∏aty wszystkich
Êrodków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 (czternaÊcie) dni od daty
z∏o˝enia wniosku, w razie:
1) z∏o˝enia wniosku wraz z decyzjà przyznajàcà emerytur´, zaopatrzenie
emerytalne, emerytur´ dla rolników lub uposa˝enie w stanie spoczynku,
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2)

nie nabycia prawa do emerytury, o ile ukoƒczy∏y 60 (szeÊçdziesiàt) lat
w przypadku kobiet i 65 (szeÊçdziesiàt pi´ç) lat w przypadku m´˝czyzn,
3) z∏o˝enia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r.,
je˝eli zgromadzone na ich rachunku Êrodki w kwocie ustalonej w dniu
z∏o˝enia nie sà wy˝sze od kwoty stanowiàcej:
a) 50% (pi´çdziesiàt procent) przeci´tnego wynagrodzenia, o którym
mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli otwarcie rachunku nastàpi∏o przed
dniem 1 stycznia 2002 r.,
b) 150% (sto pi´çdziesiàt procent) przeci´tnego wynagrodzenia,
o którym mowa w art.20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli otwarcie rachunku
nastàpi∏o po dniu 1 stycznia 2002 r.
7. Osoby, które majà prawo do wczeÊniejszej emerytury na podstawie
odr´bnych przepisów, a którym Fundusz otworzy∏ rachunek na podstawie
ust.5 powy˝ej, nie tracà prawa do wczeÊniejszej emerytury.
8. Ubezpieczonym, o których mowa w art.111 ust.3 i 6 ustawy z dnia 13
paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. Nr 137,
poz. 887, ze zmianami), którzy uzyskali cz∏onkostwo w Funduszu
na podstawie ust.5 powy˝ej, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie
odprowadza na rachunek w Funduszu cz´Êci sk∏adki, o której mowa w art. 22
ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
9. Je˝eli ubezpieczonym, o których mowa w ust.8 powy˝ej, Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych odprowadzi∏ na rachunek w Funduszu cz´Êç sk∏adki, o której
mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, sk∏adka
ta podlega zwrotowi na zasadach okreÊlonych dla nienale˝nie op∏aconej
sk∏adki odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.
10. Postanowienia ust. 6 powy˝ej nie stosuje si´ do osób urodzonych po dniu
31 grudnia 1968 r., które po dniu otwarcia rachunku na podstawie ust. 5
powy˝ej op∏aca∏y sk∏adk´ na ubezpieczenia spo∏eczne.

1.

2.

PODZIA¸ ÂRODKÓW W RAZIE ÂMIERCI CZ¸ONKA FUNDUSZU
§ 18
Je˝eli w chwili Êmierci cz∏onka Funduszu pozostawa∏ on w zwiàzku
ma∏˝eƒskim, Fundusz dokonuje wyp∏aty transferowej po∏owy Êrodków
zgromadzonych na rachunku zmar∏ego na rachunek ma∏˝onka zmar∏ego
w otwartym funduszu emerytalnym, w zakresie, w jakim Êrodki te stanowi∏y
przedmiot ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej.
Wyp∏ata transferowa jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym lutego,
maja, sierpnia i listopada, nie wczeÊniej jednak ni˝ w terminie 1 miesiàca,
po przedstawieniu przez ma∏˝onka zmar∏ego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu
ma∏˝eƒstwa oraz pisemnego oÊwiadczenia stwierdzajàcego, czy do chwili Êmierci
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cz∏onka Funduszu nie zasz∏y ˝adne zmiany w stosunku do treÊci oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 9 ust. 9 niniejszego Statutu, lub zawiadomienia, o którym
mowa w § 9 ust. 10 Statutu, a je˝eli zmiany te mia∏y miejsce – tak˝e dowodu
tych zmian. W przypadku gdy zmar∏y nie dope∏ni∏ obowiàzku, okreÊlonego w § 9
ust. 9 lub ust. 10 Statutu jego ma∏˝onek powinien potwierdziç na piÊmie, ˝e
do chwili Êmierci cz∏onka Funduszu nie zmieni∏ si´ stan stosunków majàtkowych
pomi´dzy ma∏˝onkami, który Fundusz ustali∏ zgodnie z § 9 ust. 9 oraz 10 Statutu,
a w przypadku zmiany tego stanu przedstawiç odpowiednie dowody tej zmiany.
Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki niedope∏nienia lub nienale˝ytego
dope∏nienia obowiàzków okreÊlonych w niniejszym ust´pie lub w ust´pie 3 poni˝ej.
Je˝eli ma∏˝onek zmar∏ego cz∏onka Funduszu nie posiada rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym, stosuje si´ odpowiednio postanowienia
§ 17 ust. 5 niniejszego Statutu.
Ârodki zgromadzone na rachunku zmar∏ego cz∏onka Funduszu, które nie
zostanà wykorzystane zgodnie z postanowieniami ust.1, ust. 2 i ust. 3 powy˝ej,
przekazywane sà osobom wskazanym przez zmar∏ego, zgodnie z postanowieniami
§ 9 ust. 6 niniejszego Statutu, a w przypadku ich braku wchodzà w sk∏ad spadku.
Fundusz dokonuje wyp∏at Êrodków nale˝nych osobom, o których mowa
w ust. 4 powy˝ej, w terminie 3 miesi´cy, nie wczeÊniej jednak ni˝ w terminie
1 miesiàca od dnia przedstawienia Funduszowi urz´dowego dokumentu
stwierdzajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej do wyp∏aty.
Postanowienie ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo
obowiàzani sà przed∏o˝yç Funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.
Wyp∏ata Êrodków przypadajàcych ma∏˝onkowi zmar∏ego mo˝e byç równie˝
przekazana na jego ˝àdanie w formie wyp∏aty transferowej na rachunek
w otwartym funduszu emerytalnym. W takim wypadku do wyp∏aty transferowej
majà odpowiednie zastosowanie postanowienia § 17 ust. 5 niniejszego Statutu.
Wyp∏ata, o której mowa w ust. 5 powy˝ej, nast´puje w formie wyp∏aty
jednorazowej lub w formie wyp∏aty w ratach p∏atnych przez okres nie d∏u˝szy ni˝
2 (dwa) lata, zgodnie z pisemnà dyspozycjà osoby uprawnionej. W w/w pisemnej
dyspozycji osoba uprawniona obowiàzana jest równie˝ wskazaç jeden spoÊród
wymienionych w ust´pie 9 poni˝ej, sposobów wyp∏aty nale˝nych jej Êrodków
wraz z danymi niezb´dnymi do dokonania wyp∏aty. W przypadku nie wskazania
sposobu wyp∏aty Êrodków przyjmuje si´, ˝e nale˝ne Êrodki majà byç wyp∏acone
przekazem pocztowym na adres osoby uprawnionej.
Z zastrze˝eniem postanowieƒ ust´pu 7 powy˝ej, wyp∏ata, o której mowa
w ust´pie 8 powy˝ej, mo˝e byç dokonana wed∏ug wyboru osoby uprawnionej,
dokonanego w formie pisemnej w jeden z nast´pujàcych sposobów:
1) przelewem bankowym, na konto wskazane przez osob´ uprawnionà, lub
2) poprzez wr´czenie czeku, lub
3) przekazem pocztowym na adres osoby uprawnionej.
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10. W wypadku dokonania p∏atnoÊci w jeden ze sposobów wymienionych
w ust´pie 9 punkt 1 – 3 powy˝ej, za chwil´ dokonania p∏atnoÊci przyjmuje si´,
odpowiednio: moment obcià˝enia konta Towarzystwa, wr´czenie czeku lub
nadanie przekazu pocztowego, chyba ˝e po zajÊciu jednej z w/w okolicznoÊci
nie dosz∏o do faktycznej wyp∏aty Êrodków osobie uprawnionej, z przyczyn
le˝àcych po stronie Towarzystwa.
11. W razie Êmierci cz∏onka Funduszu, który osiàgnà∏ wiek emerytalny i do dnia Êmierci
nie ustalono wysokoÊci emerytury – kwot´ Êrodków zgromadzonych na rachunku
zmar∏ego pomniejsza si´ o kwoty niezrealizowanych Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych Êrodków
przeznaczonych na wyp∏at´ niezrealizowanych Êwiadczeƒ Fundusz dokonuje
wyp∏aty tych Êrodków zgodnie z postanowieniami ust. 1 – 10 powy˝ej.
WYP¸ATA W RATACH
§ 19
W wypadku, gdy osoba uprawniona, o której mowa w § 18 ust. 4 niniejszego Statutu,
z∏o˝y dyspozycj´ wyp∏aty Êrodków w ratach stosuje si´ nast´pujàce postanowienia:
a) W pisemnej dyspozycji, o której mowa w § 18 ust. 8 niniejszego Statutu, osoba
uprawniona mo˝e wybraç, ˝e przypadajàce jej Êrodki zostanà wyp∏acone przez
Fundusz w: 2 (dwa), 3 (trzy), 4 (cztery), 6 (szeÊç), 8 (osiem), 12 (dwanaÊcie) lub
24 (dwadzieÊcia cztery) ratach p∏atnych w równych odst´pach czasu na koniec
miesiàca kalendarzowego, poczynajàc od koƒca miesiàca, w którym up∏ynà∏
3-miesi´czny termin, o którym mowa w § 18 ust. 6 niniejszego Statutu;
b) WartoÊç poszczególnych rat zmniejsza si´ lub zwi´ksza proporcjonalnie
do zwi´kszenia lub zmniejszenia wartoÊci jednostki rozrachunkowej
Funduszu na dzieƒ p∏atnoÊci danej raty w stosunku do wartoÊci tej jednostki
na ostatni dzieƒ terminu, o którym mowa w punkcie (a) powy˝ej. Je˝eli dzieƒ
ten przypada na dzieƒ wolny od pracy lub sobot´, do okreÊlenia wartoÊci
jednostki rozrachunkowej bierze si´ pod uwag´ jej wartoÊç w najbli˝szym dniu
roboczym pomijajàc sobot´;
c) Suma rat wyp∏aconych osobie uprawnionej nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ wartoÊç
przypadajàcych jej Êrodków w kwocie okreÊlonej w § 18 ust. 4 niniejszego Statutu;
d) Dyspozycja, o której mowa w punkcie (a) powy˝ej, po jej z∏o˝eniu nie podlega
zmianie.

1.

DZIA¸ALNOÂå LOKACYJNA FUNDUSZU
§ 20
Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami Ustawy i przepisami
wykonawczymi wydanymi na mocy zawartych w niej delegacji, dà˝àc
do osiàgni´cia maksymalnego stopnia bezpieczeƒstwa i rentownoÊci
dokonanych lokat.
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Aktywa Funduszu mogà byç, na podstawie i na warunkach ogólnego
zezwolenia udzielonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji
ﬁnansowych w drodze rozporzàdzenia, lokowane równie˝ poza granicami
Polski w papierach wartoÊciowych emitowanych przez spó∏ki notowane
na podstawowych gie∏dach rynków kapita∏owych paƒstw obcych b´dàcych
cz∏onkami OECD lub innych paƒstw, które okreÊlone zostanà w tym zezwoleniu,
a tak˝e w papierach skarbowych emitowanych przez rzàdy lub banki centralne
tych paƒstw oraz tytu∏ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje
wspólnego inwestowania majàce siedzib´ w tych paƒstwach, je˝eli instytucje
te oferujà publicznie tytu∏y uczestnictwa i umarzajà je na ˝àdanie uczestnika.
W ramach dzia∏alnoÊci lokacyjnej poza granicami kraju, Fundusz mo˝e powierzaç,
w zakresie okreÊlonym w ust. 2 powy˝ej, zarzàdzanie swoimi aktywami
podmiotom majàcym siedzib´ na obszarze paƒstw, o których mowa w tym
ust´pie, które sà uprawnione do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania
cudzymi aktywami na mocy przepisów obowiàzujàcych w tych paƒstwach.

DZIA¸ALNOÂå AKWIZYCYJNA
§ 21
Dzia∏alnoÊcià akwizycyjnà jest wszelka dzia∏alnoÊç zarobkowa, majàca na celu
sk∏onienie kogokolwiek, aby przystàpi∏ do Funduszu. Dzia∏alnoÊç ta obejmuje równie˝
zawieranie w imieniu Funduszu umów, na których podstawie nast´puje uzyskanie
cz∏onkostwa w Funduszu, oraz poÊredniczenie przy zawieraniu takich umów.

1.

2.

3.
4.

PROSPEKT INFORMACYJNY
§ 22
Raz w roku, nie póêniej ni˝ w terminie 3 (trzy) tygodni od zatwierdzenia
rocznego sprawozdania ﬁnansowego Funduszu przez Towarzystwo,
Fundusz og∏asza prospekt informacyjny Funduszu, zwany dalej Prospektem
Informacyjnym, w dzienniku, o którym mowa w § 23 ust. 9 niniejszego Statutu.
Prospekt Informacyjny zawiera Statut Funduszu, zatwierdzone roczne
sprawozdanie ﬁnansowe Funduszu oraz informacje na temat wyników
dzia∏alnoÊci inwestycyjnej Funduszu.
Fundusz udost´pnia Prospekt Informacyjny ka˝dej osobie, która z∏o˝y
wniosek o przyj´cie do Funduszu, przed zawarciem umowy z Funduszem.
Na pisemne ˝àdanie cz∏onka Funduszu, Fundusz przesy∏a temu cz∏onkowi
zwyk∏à przesy∏kà pocztowà, w terminie 30 (trzydzieÊci) dni od dnia
otrzymania ˝àdania, ostatnio og∏oszony Prospekt Informacyjny wraz
z ostatnim pó∏rocznym sprawozdaniem ﬁnansowym sporzàdzonym na koniec
pierwszego pó∏rocza kalendarzowego, jeÊli ˝àdanie wp∏yn´∏o do Funduszu
po sporzàdzeniu pó∏rocznego sprawozdania ﬁnansowego.
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OBOWIÑZKI PUBLIKACYJNE
§ 23
Nast´pujàce zdarzenia, dane lub dokumenty podlegajà og∏oszeniu przez
Fundusz w dzienniku, o którym mowa w ust. 9 poni˝ej:
a) zmiana niniejszego Statutu (§ 25 Statutu);
b) treÊç zezwolenia organu nadzoru, o którym mowa w § 26 ust. 4
niniejszego Statutu oraz o uprawnieniach przys∏ugujàcych cz∏onkom
Funduszu w zwiàzku z jego likwidacjà;
c) Prospekt Informacyjny;
Nast´pujàce informacje sà publikowane przez Fundusz na ogólnodost´pnej
stronie internetowej:
a) wysokoÊç stopy zwrotu, o której mowa w art. 170 Ustawy;
b) w odst´pach miesi´cznych, informacje o tym jaka cz´Êç aktywów
Funduszu zosta∏a ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat
przewidzianych w przepisach rozdzia∏u 15 Ustawy, wed∏ug stanu
na ostatni dzieƒ wyceny w danym miesiàcu;
c) w odst´pach pó∏rocznych – informacja o tym, jaka wartoÊç i jaka cz´Êç
aktywów Funduszu by∏a ulokowana w poszczególnych lokatach, wraz
z informacjà o emitencie poszczególnych papierów wartoÊciowych,
wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ wyceny przypadajàcy w ostatnim miesiàcu
ka˝dego okresu pó∏rocznego, z zastrze˝eniem, ˝e dane z okresu
pó∏rocznego dotyczyç mogà wy∏àcznie lokat stanowiàcych co najmniej
1% wartoÊci aktywów Funduszu;
d) na koniec ka˝dego okresu rocznego – pe∏na informacja o strukturze
aktywów Funduszu, z uwzgl´dnieniem lokat stanowiàcych mniej ni˝ 1%
wartoÊci aktywów Funduszu;
Informacja dotyczàca wartoÊci jednostki rozrachunkowej jest podawana przez
Fundusz, w ka˝dym dniu wyceny i wed∏ug stanu na ten dzieƒ, do wiadomoÊci
jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez organ nadzoru.
Fundusz przesy∏a ka˝demu cz∏onkowi, w regularnych odst´pach czasu,
nie rzadziej jednak ni˝ co 12 miesi´cy, pisemnà informacj´ o Êrodkach
znajdujàcych si´ na rachunku cz∏onka, terminach dokonanych w danym
okresie wp∏at sk∏adek i wyp∏at transferowych oraz przeliczeniu tych sk∏adek
i wyp∏at transferowych na jednostki rozrachunkowe, a tak˝e o wynikach
dzia∏alnoÊci lokacyjnej Funduszu. Informacja jest przesy∏ana cz∏onkom
Funduszu zwyk∏à przesy∏kà pocztowà.
Fundusz na ˝àdanie cz∏onka, udziela mu na piÊmie informacji okreÊlajàcej
pieni´˝nà wartoÊç Êrodków zgromadzonych na jego rachunku w Funduszu.
Fundusz informuje cz∏onka o pieni´˝nej wartoÊci Êrodków zgromadzonych
na rachunku cz∏onka na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajàcego miesiàc:
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z∏o˝enia wniosku, o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapita∏owej
albo ponowne ustalenie jej wysokoÊci;
2) podj´cia wyp∏aty okresowej emerytury kapita∏owej, je˝eli:
a) wniosek o okresowà emerytur´ kapita∏owà zosta∏ z∏o˝ony przed
osiàgni´ciem wieku emerytalnego,
albo
b) post´powanie o okresowà emerytur´ kapita∏owà
zosta∏o wszcz´te z urz´du.
Fundusz informuje cz∏onka i Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o pieni´˝nej
wartoÊci Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka Funduszu
po dokonaniu ostatniej wyp∏aty okresowej emerytury kapita∏owej.
Szczegó∏owy sposób i termin udost´pniania przez Fundusz informacji,
o których mowa w ust. 4 – 7 powy˝ej, okreÊla rozporzàdzenie Rady Ministrów,
o którym mowa w art. 196 Ustawy.
Dziennikiem przeznaczonym do og∏oszeƒ Funduszu jest dziennik
Rzeczpospolita.
PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
§ 24
Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne noÊniki informacji
Funduszu.
W przypadku likwidacji Funduszu, w sposób okreÊlony w § 26 niniejszego
Statutu, dokumenty i inne noÊniki informacji przechowuje likwidator Funduszu.
ZMIANA STATUTU FUNDUSZU
§ 25
Zmiana Statutu Funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru.
Decyzj´ w sprawie zmiany Statutu podejmuje Towarzystwo w formie uchwa∏y
Walnego Zgromadzenia jego akcjonariuszy.
Zmian´ Statutu Fundusz og∏asza w dzienniku, o którym mowa w § 23 ust. 9
niniejszego Statutu, nie póêniej ni˝ w terminie 2 (dwa) miesi´cy od dnia
dor´czenia Funduszowi zezwolenia na zmian´ Statutu.
Zmiana Statutu wchodzi w ˝ycie w terminie wskazanym w og∏oszeniu,
o którym mowa w ust. 3 powy˝ej, jednak nie wczeÊniej ni˝ z up∏ywem 5 (pi´ç)
miesi´cy od dnia dokonania og∏oszenia, chyba ˝e organ nadzoru wyrazi
zgod´ na wczeÊniejsze wejÊcie w ˝ycie zmiany Statutu.
LIKWIDACJA FUNDUSZU
§ 26
Likwidacja Funduszu nast´puje w przypadku:
1) przej´cia zarzàdzania Funduszem;
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przej´cia Towarzystwa przez inne powszechne towarzystwo emerytalne;
po∏àczenia Towarzystwa z innym powszechnym towarzystwem
emerytalnym w trybie art. 492 §1 pkt. 2 Kodeksu spó∏ek handlowych,
je˝eli Fundusz zosta∏ wskazany jako podlegajàcy likwidacji we wniosku
do organu nadzoru o wydanie zezwolenia na po∏àczenie towarzystw
zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy.
Przej´cie zarzàdzania Funduszem nast´puje w przypadku:
1) przekazania przez Towarzystwo innemu powszechnemu towarzystwu
emerytalnemu zarzàdzania Funduszem w nast´pstwie podj´cia
zamiaru zaprzestania prowadzenia przez Towarzystwo dotychczasowej
dzia∏alnoÊci;
2) cofni´cia zezwolenia na utworzenie Towarzystwa w wyniku og∏oszenia
jego upad∏oÊci, otwarcia jego likwidacji albo w nast´pstwie prowadzenia
przez Fundusz dzia∏alnoÊci niezgodnie z prawem, statutem Funduszu lub
w sposób zagra˝ajàcy interesom cz∏onków Funduszu.
Likwidatorem Funduszu jest powszechne towarzystwo emerytalne, które
przej´∏o zarzàdzanie Funduszem.
TreÊç zezwolenia organu nadzoru na przej´cie zarzàdzania nad Funduszem
lub po∏àczenie Towarzystwa z innym powszechnym towarzystwem
emerytalnym oraz o uprawnieniach przys∏ugujàcych cz∏onkom Funduszu
w zwiàzku z jego likwidacjà Fundusz og∏asza niezw∏ocznie w dzienniku,
o którym mowa w § 23 ust. 9 niniejszego Statutu oraz publikuje na stronie
internetowej Funduszu.
Dzieƒ wskazany w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 4 powy˝ej, jest datà
zakoƒczenia likwidacji Funduszu.
W dacie zakoƒczenia likwidacji Funduszu przeniesienie jego aktywów
do innego otwartego funduszu emerytalnego uwa˝a si´ za dokonane,
a fundusz ten wst´puje we wszystkie prawa i obowiàzki Funduszu.
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 27
Cz∏onkowie Funduszu nie odpowiadajà za zobowiàzania Funduszu.
Towarzystwo odpowiada wobec cz∏onków Funduszu za wszelkie szkody
spowodowane niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem swych
obowiàzków w zakresie zarzàdzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba ˝e
niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie tych obowiàzków jest spowodowane
okolicznoÊciami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci i którym
nie mog∏o zapobiec mimo do∏o˝enia najwy˝szej starannoÊci.
Za szkody, o których mowa w ust. 2 powy˝ej Fundusz nie ponosi
odpowiedzialnoÊci. Je˝eli Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
szkod´ w myÊl ust. 2 powy˝ej, szkoda jest pokrywana ze Êrodków cz´Êci
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podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, chyba ˝e szkoda nastàpi∏a wy∏àcznie
z winy poszkodowanego.
Depozytariusz jest obowiàzany do wyst´powania, w imieniu cz∏onków Funduszu,
z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytu∏u szkody spowodowanej
niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem przez Towarzystwo obowiàzków
w zakresie zarzàdzania Funduszem lub jego reprezentacji.
W sprawach o roszczenia ze stosunków prawnych mi´dzy cz∏onkami
Funduszu a Funduszem lub ich organem orzekajà sàdy ubezpieczeƒ
spo∏ecznych w∏aÊciwe dla miejsca zamieszkania cz∏onka Funduszu.
Cz∏onek Funduszu mo˝e wnieÊç do organu nadzoru skarg´ na Fundusz,
je˝eli sàdzi, ˝e dzia∏alnoÊç Funduszu jest niezgodna z przepisami prawa lub
postanowieniami niniejszego Statutu. Skarg´ mo˝e wnieÊç tak˝e osoba,
która by∏a uprzednio cz∏onkiem Funduszu w okresie 6 (szeÊç) miesi´cy
poprzedzajàcych wniesienie skargi.
Skarg´, o której mowa w ust. 6 powy˝ej, w imieniu grupy cz∏onków Funduszu
mo˝e wnieÊç tak˝e organizacja spo∏eczna, której zadanie nie polega
na prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Postanowienia niniejszego Statutu obowiàzujà wszystkich cz∏onków
Funduszu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem majà zastosowanie
przepisy polskiego prawa.”
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