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Dh Akcjon'fiuszy' Rldy NdzorcĄ i zanąn!
zb!d!n i !

sprawozdania fi n.nsołcgo

NARODOWECO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRTSS S.A.
W WARSZAWIE

z! okrcs od 01,01.2009 do 31,12,2009

Pr}pro*adziiiś y badanie zlączonego lpnwo7dsia fiEisowcgo Nalodow9go Fun'lus?!
lnw*lycyjneg. Prcc6s s A' zsic'lzibąw wańz.łig, ni klore skl.da sĘ:

. bilans spo'4dzotry ńa dzioń 31.12'2009 r., k1óry po sronie aklywół j pasyyów anykr się

\roło$\ ruIdB/ lD!g'Ę!jn} |'m

.132 .1,10 ty! zt;

. nchunok Zysków i nd a rok 2'2m9 r uykzuj]rcy fysk

3007.t rys .z t i

. z.saNicnio hjłn ł kapilale łlasnym a rok o6.olosy od 0j'0|
łykazujące iękś4nje kapilalów N]6l).ch o k{olq:

39 |69 tyś. z|i

z prćp|ywu ło'lkó\Y picli'ifńy.h fa fuk obldIoLly od 0]'01.2009r do
]l'r2'2009l' Ękia'ją.e nnicjs4.i.śrnu śmdkół pieniężnydl o kwoĘ :

,l 299 tys. zli

. z.$awi.nicpoilolainugnycyjneEo,

. i''fomac.la dodalkowł, obejńująg łploNadćnie do splawofdrnia finłNose8o oIłZ
dodalkołe ńlonnacje i ob.j!ślietri!.

Z. spo'4dfeni. lcgo spnsozdani' f]..ns.wĆgo ota7 sprawo7nania z dz]ałaliości ]c'lnonk]
odpos ńtla kictow ńik j cdioyki.

wyEżcnic opii]o rzddnośli, prav]dlovoś!j ]jasnoślj tgo
sprrłozdania fiMnsolvceo olu pra$idloLlości ksił! ruchunkołych ianowiących podna\ę jego

+'H',



!JuJo!) rund / hŃF']ojn] }l

tsłdrnic spn*oz&D ja fi mnsow.go pżlproł.df iLiśmy śosoNnie do pośano*ieri

w7en'i! l99'll. o ..chunkoqości (Dz' U f2009.' NI152.

wicd7ł ] doświadczenia qy|jkającego ć obosią7)sllj. norń
]Yykotr)'Rania fawodu bieg|cAo rc\łidqld. LlyJai}ch pż.Z KIąoNą Radę Big|y.h

wyżcj uyałie asadanl] .a.hutrko*oścj omf |r nodŚ^vic ptlwd]owo ploNadzoi}ch ksii!

. je$ z-qodtrc z lplywajłcr'mi lr fi'lnsowego p'q]hłni plaw.
ponanowienia'ni śalulu jcdnonki.

N]Ć wnos74c anrz!ż.ń do badrncgo sPmsozdania 7w.r$'ny uwlgę m kwśl9 koi{ynua.jj
dzia|ł|ności, do którcj zarzqd Funldusfu odtr]ód siri ł nocic 2 i 7 łplowJdzenia do a|ączonego

B ł'ic spmsoldmia linrnsowego up|rloła|iłnJ. j P'eprowadzi|inny wkk sposób, tby
uyskać ncFM|nąpełność. pof*a]ają.ąna $)'raŹcdic opinji o spnłozda0iu'

\ł sćzegó|noś.i badatrie obEnowało spBw'lzci]c popr.łności alosowJn]'ch pżezjednoikę
zsad n.|luńkołośl] i Znaczących szrclnków, spmwdzulie w prrsażĄą.cj n]cŹc ł sposób
łylywkowy dołodów i zapisów księloqydl Z ltló!-ch w!.ikają ]i.zbr' j i]lfo.macje Twlńe w
r  rqo /d rn iu  f i ' I n .os )  _ .  i ' l

tjqdlny.żtbid.niedośarczyłołyia.rjąftjpodnaqdowy[żtriań]!lod!i.jopiń]i

o?nańic finlisow. dbgjnn'j{ce dane ]i.zbos€ i objaśljenia

. przediawia rrte|ne jj6tro wszyŚk]c ]i|ońkcje islotne d|a oceny syn'a.ji DająlkoRą
i lina|s.wej bad.ilj jednolki na dfieli rl lf f009 .. jak tż jcj wy']ku nmlsolcgo a lok
obroroNyod 01.0r.2m9 I d. :r.r2.2009 r.,

l'onad'o złr5can'y Uw'8ę' E uję.ic w rachunku Zysków i nlal * Pofycji rezerwy l odpisy
aktua|'Ująe n]cańońyn\mej części \ańości tirmJ. doly.zące.] sp'.dańy.[ !dzi!ló' spółk]
|J['śa sp Zo o' włyniku uaisakcjizbycil posiada|Jdl udzia|ó\ njea orryzo*lna yaność fu'ny
m dfień sprcdażtr 9.ńołikosf sprćdr4] UjnoRany ł N,yc] i ?rca|jhwanc zrskif i''weśylji w

ZzeILen' islryilo ^syżcli! rczenY iodpiśół rktLaLifuj4cylh o
Nlolę 6 |óó tys zł. ońf jcdnolćsne fanićnie kolzltr sprzcdaży ?anrc?.trlowancro \Y po7ł.j
zna|]zołane Zyski z illwsg'.ji Połyżl?a opcn.ja nic Llplyva n
zysków i śt1lysk nc(o błdancgo okresu'

Nl dzie'i bi|łso*y Fundusz \qkazyła| !! odpogied|ńj pozycji kaPila]ów !|6try.[ lkcic
wlss'e iabylc ! |alach ubiegłych i].. Dolycz]']o lo 40']75 70ó
akcjio wrńości r26,l]| l}s f|' w syc7iiu 200'] foŚalo umornnylh a'9!0'ó52 rkcjiw|asn}ch' Do
dnia ak.ń.&n]a badinia pozojale akcje *bs|e l i|ości ]5 ]95054 s7l' ij. zoŚaly umo''nc
z8odńi9 Zań ]64Ksllfposa&nydllkcjisla'ly.hspółkanie\ykonujep.a\aglosu'

spnlvozdaiic f działl|nościjeś k '2 uŚawy ofuhudkoloś.]
oQZ Rozporządćnia Minista Finansów Z dń. l902'200'] l. $ sp wic infomacjj bież4cych i
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ÓłEŚołych pfukŹ'łmych pfuż emilen'ół papieńw w.ńościdłych' a flwailc w ńin infonaqc,
poohodzące e zbads.go spBwozduio iin&solego są z li6 zgodnć'
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