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A. cZĘŚĆ oGóLNA

I. DANt tD[NrYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNosTKĘ

l Bad5nie dolyczy Narcdowcśo Fundusfu Inws|ycyjaego P.ogleŚ s'A' z sicdz]bą w wa6awie
połśaleEo fgodnie Z ałlen nolłidiyń Rcp' A nr 517 )4 dnia 15 12']994 r,, oś]lnia
arcj*towan] zńńmŚdulu dokoii|a 5ięa[te'n noilrjr|nym Rep' A ] 72]2o|o z 12'01jn10 J

. Nr koniec badanego okesu Funduszposiadi:
kapirllzklado$y 12.033 rls zl

.a*cje wlAne 19ó'172 rys'zł
kpiralapsowy 540.777 rys.zl

2ó'557 lvs'zł
7v\L dr! .n74 i. /i

. Na dzień prakMnia sPĘwozdania (22 ńdl* 20|0 roku) ŃcjonalialFUndUszU p'edsbwialsię

zasMniczym p.ćd'niolen dzja]ą]noś.] badaiuj judnoski jcś:

*]'c|' en'ilow5'ych paz skarb P.ńnw.,

. i.bylaiio Ędź obejmowanie udfi8lós ub .kcji podńiolów ZJrcjljrowanych
i dfi!Ęąc],ch z 8ra|i.ą

plpjeów wsnoś.iosych e'niloqinych puef podmioly dzialają.e

. w}konywanie pn* zlkcji, udz].łół iinnych papierół qańościo*ych.

. rozpoŹĄdaij. nabyl}|ni akcj.fri. udzilIami i i|ny'ni papjerrmi wanościo*ynli'

r udzie|a|ie pożyczek spółkom i inn}n] podmiotom arcjesrołany i dfi!|dącym
y Polsc.j* ów|i.fzrcjcnfuyanyn jdziałającyD a gla'ia

. aciąldniepozy.ćki kredylówdlacLówFuńduvu'

' jeśwpi$nyd. Kr.jol €8o R.j.slru słdosego pod lun{em 00000191ó3
. posiad. nr Śdyśyę.y wsyic!'ń Rf,coN

pra*ejący rodĄ dziala|iości pos]ada sJmbol PKD 65 23 z
jcŚ pod.lnikień pddatku od towo.ów jUsltrg(vAD ip.sia'la ladlny 

52clo.29.3l3prrz UŹĄd skalbowy NIP \\r$



l Nd dfień 02 |ury 20 |0 oĘony FundNzu prefntoMly się nlsl9pująa:
oĘane n kie rującyn jed nośką j e$ zar,ąd w sklldzie]

. E/nem na'ló' J w LJnUJceje'' Rdd5 \'d70(/9 B sk|.J7'

. bezpovedn'oupmvń]onJńidorepEzenle]' hyhnlol(tnc':

Fund ManJB.menI B|'.ł LLon śp' zo o' \'|.'f'

. Średnieakudnien ełb'd'nyńoknśk s)'osi|o 1o$hę'

P2.\odnicf4c) Rsdy Nd4(aj
zAĘP.s Pt.Ęodnicząc{o RaJy Nf dzorrj

\-
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ll. DANf, IDENTYFIKUJĄCE ZBADAND sPRAwoZDANIf,
FINANSOWE

Nł b 'no splł{ofdMio linM$wl Fuiduśfu Śk|dddŚie:

. billns spoę4dzoDy na dzicń ]| |2.20(R.. który po $rotrie ok'yBów i psywów uńyka się

! nchunek zFków i snl a rcL obretNy od 0l '0l '2lx]9 r' do !l '12'2m9 l' *]k@ją.y zysk

a0 07a qi Z|r

. f6bwi.ni. miin w klDn'b łl.śńyń a ók obBlo*y od 0l'0l'20o9l. (k) ]l.l2.2oo9.
*,ykeuj{.. &ięks!.b k.pibló} s|snycb o lłotę:

J' ló9 t'f Z|;

r spmw@d.'i. z p@p|t*u śrcdkół pi....'.ych a ot obrc|owy od 0l.0l'2mpl' do
3| ' 12'2009 r' gykDją€ znni.jvoni. n.nu śńdków Di.ńĘ'ńych Ó kłÓlę :

a 299 18, rl:

. zB'avi.ni. F{rch i.w(}ryiDuso,

. into|rej! dod!llo}.. ob.jmując. $plo!.dani. do śpńMzdlni! fimnso*.lo oż
dodatkow ińfomxj. i objdnicni.-

Do spńło'.ni. finlnśowg. u lłcm e'!|o spńqozłńić z dżi!l!|ńo&ijednÓśki w rc\!
obnlowvń on ol-ol-2m9 l. do 3 | ' l2'2fi]9 r'

III. INFoRMAcJE osptr^wozo^Ntu FtNANsowyM JEDNoSTKI za
POPRZEDNI ROK OBROTOWY

' sprasozdlnic liilrswc a p{ptudni tuk obmrowy,rj.4 ok6 od 01.01.2003 r. do
31'12'ł|)3I'' bfulo zb'd'ń. pl.z wBs RldDnlo*ośł consultiDg sp. z o.o' i uz!!*!|o opinię
tf,z 6|Jtż.ń z9 aró€nicm uw.gi' zwń.c.io uw.gi do'yczy|o *wślii konlyrua.]'i
dzii|ilnÓści' dr klóćj &żrd Fuńduszu odnió' lię * no.i. 2 i 7 *p.owdani! do sp*wozdania
finan$*cgo, Pon.d'o Ddytol zwń.il !w!g9 !! k*cnię nic !mo@n!cn akji w|6nych
mbyĘch pruz Fundusfw..|u lmoftni! qykaany.h ńi dzicń bi|anŚo*y w pÓfycjik.piblów

! spBwoz&f,ic frnanśowc z{ 2m3 l' zoy'|o u'lic'dDn. pftz zwyąj.c zgrcń'dzcni.
wsńlników łdiiu 26'05'2009 mL!' l!órc podjęlo uohwa|ę o Po&ryciu sraly n.l!o a rok
obrcbwy 2003 rck s kvo.iu l33 355 lys' zl z k'pila|ów epa$wych'

! Zalwic.dzonc spEwozdaniu tinrnsowo 4 2003 t' zo$alo zlożon. * Kmjowyn Rcj6rzc
sądo{yń w dńil 02 06,zx)9 l, ol3z wnz ' raPońcm i opilią mst'lÓ zloźon. y PicRszym
M84wicckim Uźędz]g skarbowy|n s dniu l7'06'2m9r'

*tlu



slosoNnie do an, 70 ui, l U!as} f dnń ]9 trze$ia 2004 r o nfunkowości (ekśjednolily
Df' U'Z2009 r' nr l52pof 1223 Zpóźn' d') s prłvozd l nio opub|ikovano w Monilolzc lolskjm

Nr podśast ziuieldbneEo s|jnło7danil fin sow.go tr! dzje'i 3L.|2200s l pfawjd|owo
oN.no księlira.hmkowc bM.ncgo okrcsu' slo$wni. do łn'5 un I uśaw]' o rrlhun[ołośc]

kry*ów i Pasluów U.jęto w
loj sdmej lyso kośc i ł olwa rlyc| nx na$ę pD} ro k o brob ły ks ięeach rachunkowyc h,

\ r , r oo r  r u  J uw  h ! f . ' : . : j n !  P ,

IY.DANE tDENTYFIKUJĄCE PoDMIoT UPRAWNIoNY PRzEPRowADzAJĄcY
BAOANIE SPRAWOZDANIA FINANSOIVECO

l t]chl2|ą Rady Nldzorc7q ft ]/2009,1]3/10 z dnk 10 s]elpńi. 2m9 l' spółkawBs
Rachunkoqość consuhing sp fo,o zośr|a powobnr do zhadrnia spmwofdrnia fina|sołeeo a
2m9 r, !'nosa o badanic zonala asan.drii 10.03.2009 r

l Podńiol upra$i]oly do badan]a spra*ofdiń liń{nsoLlyd| wBs Rachuikosość coisuh]|g
sp' Z o'o. pzy U|' Pankicwicfł 3 w waBa\iejen \pńrny na |i!tę pod numerem 2733, a ł j9go
initniU b,drnie pPrpn]wld7iIj Paii Błbaru wqllowsk!. wpjsaM do ajeśly i'r lh'ę bieBłycl'
(N]dcnlóN wlkonują.ych avód big!]ego rc}idgnla pod numereń 10029 ofuZ Pin Mif.iń
wasil, *pisany do rcjeśnL i na |ńĘ biee]ych EgjdeŃów $}konujący.h asód bieEłego
rcwidcil{ pod iuńłcń 9346'

r zaló{no pod'nio' upEwnioiy'jak i ptzcplo!a'laą.y wj.go ]m].liu badatric bieg|y l.Njdetrl
nwieldają że porciają niea|eżniod badarej jednośki. rv .ozu.rienju an'6ó ui 2 unlwy o

. Badani.pżcF)wrdzono*okresieod22'02'20l0I dof2'0]]'f0|{)

V. oŚwIADczoN|AJEDNosTKl I DosTĘPNoŚc DANYCH

sowcso pr.dllwioncEo do b!d"la, ulawnictritrw itrfonBcri
d.dalkoscj *sfdkich dbowiąań ła.utrkołylh islnigJ4l'.h na dzigń ]|'l2'2m9 r. oIłZ ni.
aislnieniu do dnia zlożenia ośłildue'ń zdlizń wdywającyd' * sposób istoh]} na wie|kość
'lanych sJ'k.zywiny.h ł spltwuzdaniu lintnsowym fł Iok bad

w r.kcj. b.dank spmvofdinia riilisow.go Fuidusz udośgpni| wvc|kic dokuńcn'y
i jn|omrrc,je niezbęóe do w}dania opinii i sporządzeIia.]pońU'

Vl,PozosrAr,E TNFoRM^cJE

. Nje nano\i|o pr.dmiotu badanb łyk.}cie łyjaśnie|ie zdarzeń pod|egając}ch ś.iganiu.ja[
ńłnież trieprcwidlolvośq]' jakic wyną,iły poa śyyc'ncń rachuiko$oś.i

\j
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II. ZMIANA STRUKTURY POZYC,'J WYNIITOWYCH
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I,. ocoLNA ocENA DZIAŁALNoŚcI

l. ocEN^ NA PoDsT^wIE wsKAżNIKów
IEy ocen]c dzia|a|ności Funduszl' nlLcży micć trł svtrdze' iż * bada yh ok9s]9 tNający od

01'0l'2009r d.3l l2.20oi] l' bsG|o aŃjgśrcw lych [ |M po|ączeńżj.dńośka'nizleżnyniorcz
w dnit 30 g'udnia 2009 fulu nljłażnie']sz. zJcdtroiką Dotrli'lujĄ.ą olupy Kap]l6loŃe.jZa.hodnieEo
Funduszu lnvglycyjn{go NFl spółkó ̂ kuyjnł w *yliku połyxŹy.h dzisloń *ańość ponfdo
'lw*qicy,j''eEo otoz wic|kdść |tapilalów ł]INlych tr|o!!l! islotnyn nisnom w Śosuńku do
p.pmdni.go oku. MljĄc na wz!]ędzi. powy'śfr !{sgi am|izę wskoŹnikoNą dziala|ności spólki
na|.ż} tiklować jako iDl.um. pomo.nicz} w.gć|ncj (e'iubrdańllopodniolu'

Na łlsokośi zysku a mk 2009 nljwMnicjszy łply* nirlo rcz|i.rnic poIą.enir sŃłki z
z!ńo'lniń Nirodo*l'o futrdu9tm Inscnycyj'y s!'d|k! ̂ kcyj'yn q w}nilu któEgo połsbla
UjeDna wdość lińy w ltwĘio 67 734 lys' zl Ódnjcsion! bczpośrcdn]o ni ńchuń.k zysków i sfu
w żqiązłu z u eje$ow!tricm poląrzni! nss|qpi| Nen qdńoś.i posirdencso mljątku finan$legÓ
sŃIti o klotę 164196lys. zl' olóstrymidllyweni'.ajęlyni włyniku polącrnia były udziatr, w
sŃlc. nmga z ok!! sp' f o'o' or'z Pzo |nvcŃnlnl sp' Z o'o' * |irvidaq'' w konscl*ncji
polĄce ! 9ycńilowano 4l l77 424 !k.jisMii E o *'ńoś.i Domin{|nĆj 4l |7 tys' zl' wy.milowffe
!rc'. sbnołily 3lóuy kosf polĄclni! d|a Funduse' wMość [odziM lkcji &sbli ÓktśIona
pruf z'..łd m tso'ę l 14 335 tys, 2l''

Pońimo prz.dlbliony.h uNa! mobl u4!ć. żc w bldMyń ok6i. s!u'ci' fin $9a $5Iri
u|egla islob.j popĘgic. w 2009 l, Fu.d!9z 6ią!iĄl zyŚk z *y.c'! ftlodą pnw wlsnośi
posia&nych udzialów i 'kcji * jcdnBtkeh a|.,jych, pon'd lo zFk z*iękśf'ły pęychody z r}fu|u
o{ęl.l Óa z tylu|u po!fulych Drzychodó* Z iDł{'y.ji'

w ł6unku.lo óku ubńal{o. kiedt 9 zw.qfku z Ujlwni.nic( ebowiązni. f t}lulu obj.ych'
''eoplaonych { p.lni cńyfikolów in\YŚltc)jn'.h |;(nduśż Źno|ow'l w4ś slop} zadluż.nia do
niem| 52 % onz $łlrik! adl!Łnil kapilslu ł|6nc!o do *aność l07,l % n6ą]ila alczła
popnwa, w b.d.nyń okcsic PicNśly D gs\ażnikóy o*ylowll w 8ńnicach Ótolo 16'7 %' aś
d.uBi 20%' Posod.m ur du'!j midny łsńołi st!'n.kós fdlużni' byl międz} in'}mi takl
umoucnia s 20o9fi'l.u &nyfik ół inwlsly.yjiyd wycmitowanych praz Progrś FundE
lnwś'yc'ny f.ńknię'ych ^k'J.łó9 Ni.pub|iczn}th om. j!dnŃz6n. 9srśnięcie .bo*iązni' f

2. ocf,N^ RYZYK I z'{cRożf,Ń w TYM KoNTYNUACJI DZ|ALAN|A w
NAJBLlższYM oKREsIE
w wynilu pzcprow zoncso h laiii onz &konmcj m.lizy syruacji jednNki Die

nsi.rdziliśny islohych ry7'yk hogĄ.y.h oicć ł!'ly* nij.jsylucjęwnaśępD}mokesie'

Biorąc pod uwig| sylua.ję Funduszu
agrcż.ni! utaly możIiłoś.i powodz.ni!
Flnduv *.iącu n6jb|ih7.go loku'

nłszy$ zdlnilń w ch{ili ob.cn'j ni. is'nigją poM'n.
dzbbLnoś.] .zy zdo|noś.i Egl|owmia nbowialAń p@z

Ana|]zując zJgldnicni. kontynui.ji dzi!|ł|nolci *nńo p.mięlóć, że z{odni. z an' 22 tŚ' 2 pkt, g
sl.lul! FuDduszu do uprołnicń i obÓ*iązkół Rldy NldfÓrcz.j |runduszu nrlćży prz.dŚowien]g
]kcjon!.iusbn, iJ picrwvy zwyeujnyń w iyfo zgronłdz.nju fwolanyń po dniu ]l grudni'
2005 fuku ina kożdym noŚepny'n' plojcllu odpowiedniÓj u.h{aly lj' z!|@.h likwid{qi lub
pżeksaalc.nia Fuńduszu w spólkę m!jĄ.Ą.hdnklcl |i]ndu57' powiclnic23o llb inńego p.dobrcEo
'lnduszu. zgodtrie z obowiĄzlił.ymi pncpiśdtrli, wraz za|ec.nicm dotyczącym Fnńy
zażĄdającaj' z klórq runduszj.st zwiĄ7ińy lmową o ażłdani. w dniu 27 maja z]o4 rcku po
upoznm'u się z alccciiińi i projclh|ni udlw!ł Rddy Nedzorcrj przygoto*ańymi q lrybie ań' 22
Ń2 |il' g sl u|u Funduszui zwyczljnc wa|nc zgomad7łiiu Nłfudowqo Fńdugu lnweŚycyjnego

\,T*



Mrdo{' Fundu' |ńsstxJjnJ ||fo

fmgreŚŚ sPóIka Akcyjn! podjęlodccy4ę o tollytruowatrju 'lzh|a|noś.iFunduszu w dolychcasowcj
rom ic jłło Nalodowc8o Fu ńd uszu ln woł ycyj nc8o

c. czEŚĆ szczEcÓŁowA

I' PRAWIDŁ,WqŚĆ I RZETELNĄśĆ K,IAG RACIIUNKowyCtl

l. DoKUMf,mAcJA oP|sUJĄcA PRZYJĘTE zAsADY RACH UNxowośc|

B!do!j.dnosl|$ p6i!d! dokumcnbcję sp.hliójq.q podsbwow. s}mglnia Bynikejąe z fi' 10
unawy Ź diir 29.00.1994l' oń.huńkÓ*o{ci (l.kś jldno|ił Dz'u'z2oo9''Nrr52' Poz' 1223)
opisującą pŹ'jll. pż.f niĄ ŹMdy E.hunkÓwÓś.i'

2. z^s^DNoŚĆ l c|ĄcLoŚĆ sTosowANYcH zAs^D RAcrrUNKowoścI (w TYM
OTWARCIE KSIAC R^CHUNKOWYCH)

w j.dfu|c. prlwidloło dokonafu otwmi' ksiq! mchunko*lch hldm.go okfsu' slŃsni. do
M, 5 st. l usayy o E.hlnkołoś.i \}k.bc 9 księgeh E.huiko*y.h fu dżi.ń i.h żńknjęcia
śl.n' akl,lów i pB}lóy qięlo y lcj s'n.j syso|ości w otwlitych na nalępny 6k oboto*f

zl$dy łtEny *lyłów i p.sywó* M d!i.ń !j9ci! w |ś.ęg.ch i na dzi.ń bi|.Mwy s! zgodn. z
p.|il'rą fuńunrÓqoś.i pżyję|ł pżz j.dfu|kę' v/c vloł .niu do spnmzdDh 6nffio*.co
pnwidło9o uj.y.iono 3lń*!Ń aśldy fuhunkosoścl lv lym mdody wycMy atly*ów i p!śyłów
@r'. .ńor'yxj'' ponim w}nilu finln5w.lo o@ sp@bu spozłdania spmgozdmia
finan$vcgo y akśiq y jokim us|!y. B'a'{|wi! j.dno$e pByo wyboru. w. g!.owadeniu i'o
spnmzdańir finai$wc8o nr4dJrwiofu pŻyęyńy i sku|ki zmian w

3. DoKUMENTACJA opERAcJt cospoDARczycH

Do*ody księlołc Ędqcc podnlsq apió* s Llięg!.h ń.hlntoq.h sp.łńiają w!ń.gańia
.n' 20 ushw o mchfiło*ości,

Do$ody ksillowe sD.lniiją *rrunki Źy&ń. * 'ń 2l Usb*y o ochunlowości * szrgólności w
odniesieniudoakłllifikoN'i. i.h do ujęci. N t'iqgldl mchuntolych.

Dowod} księgoy. sq r4lcln.] \onp|.trc. oruz wohrc od bĘdów mchun|o}ych. ogó|'i. sp.lniają
w.'uik' ziłano w m|' 22 ldrB Ó ruńullÓłÓści'

4. RZETELNośĆJ BEZBŁĘDNość l ŚPRAwDzALNośĆ KstĄG RAcHUNKolłYcH

Księ3jĘchunkowc obejfiujł e|emcnly wytrik&ją.c z!n.l] lskły o m.hutrkowości. P6wadzorc
sąone *l.cńtrice konpul..ołcj ispcInio.ją Ęytrlo$nia !ń. l4 sl.4 usbwy'

&pky ł kstgodl rod$trlrcwych dokotrywl|lcsłzgod|ic z dyspozycjami !i. 23 uŚawy.

/ '
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KÓnlo |ciq! pomo.niczych (.wid?trcjó ai!|nycfnd) pbł'dbŃ są * sposób Dmwidlowy
iobcjmują migduy innyńiakrc!okE!|ony w |. l7 uslawy o Echu'koqości

wyniki brdali! lsiąg m.hunkołych pozłó|ają uznać j. a plÓwadrcn. bieżąco iogó|nic
sp.hilją.e wc.un.k !el.lnoś.i' bćzblędności i śplswdalności slM*ni. do !i.24 Usbły
ońchlnkowÓści zipćwnion.jst powilatri. doloni|lych w nich zpków Ź dowodmi kŚięgo*yńi
oro spnwozdrnien nianswym,

5. Z^BEZPIECZENIE DoŚTĘPU Do D NYCH

Prognmy komput.lowc trryko.2!śyvrtr. w J.dńoś.. pÓśi'dljł ubudo*sn. s} .my
ab.zpieEń pild ni.updwnionyni uż,lkowtriklmi jcdllk Jcdffi'kt nic Bxj.di ŚlÓWańcj pŹz
pBcoMitów in9'rutcj. ab.zpi.cEnii dośqp! dÓ spr4iD konpul.rcs.go j do dolch pftd
ni.DoNolań}mi osoblmi. ochrcnę inlom&ji i dlny.h śpńwują osÓby odpo$i.dzir|ń. a utzynDi.
si4i kompu'.lo9.j o@ p.ńon.l kśięloly j.dńÓnti,

6. INWENIARYZACJA AxTYwów I P^sY|vów

PrzptNadaN zgodni. z .d' 2ó un.wy o ń.huńlo*Ó{.i i'y.nbryej' esl.|! odlowicd..o
udokum..lowe. i póviąffu ż aPiMi lsi€ ruhu.kowych'

UjlMiÓń. w blu inw.nl.ry&ji óżnic. 'niędży n!i.n fuczy*iśtyń l fu.ń wylffym w
kięgeh fuhulkorych *yjdniońo i óż|ic@no * Bi*.ch Mhuntoy'ch rck! obmlol.3o' ńi
kliry przypd:ł hin inrcnbryeji'

7. ocltRoN^ DoKuMEmAcJ| Ks|Ęcowf,.'t KstĄc McHUNKowYcH t
sPR wozDAŃ FlN^Nso\łYcH

J.dńosk pBj.da popBwny lyścm fthroly d!n}tń i JEńiwieań'r:
dorumnlacji' o l(lófuj nwr ł .ń' |o us' ' !$awy'

. dovodów bięgołtch.
- ksi€ fuhuńkÓt}ch (y |yn p.oł.duy.h pży użyciu kompol.ń)'
' doruft nlów inm '%cyjnych.
. spń*ozdrń fiMsoły.h

s'Ńwni. do ódżi.lu 3 Blr*f o nchunlołoś.i'

uj*



!.fuJo{J ru'JF/ h{śt!.ljnj Pfu

II. F UNKC.IONO WA NI E Ko NT R oL I W E WNĘ TR zN E J
w bld!Ńjj.ń6tc nil funk.jonuj. koito]i inŚylu.joiiInl

Ko.ro|) lunkcjonalnJ przypńJnajsl do 'Ńszuególnycb Śanowisk, ajtj podŚawowe Zad]nia
w}nikają f akresu.Zynńości pńoołnitoL!'

Ko|llola do{o'lów ks(gowydl pod wzg|ędcfi tonnahlytrl i raohu|kowym dokotrywa'a jc{
od wzELęde n n'ejltor}cznyn' przez hiUro zarządu,

KońtoLa poprałności proładćnjJ ełiden.ji anaIi'}cznej ijej zlodności Zewidencją
!y|'etycf ją plol €dzo'a.jen'a b]eż]ł.o

Badanie s}śemu konto|i wełnęllnej b}|o pmprcMd.m u hkim 2kesie. w jakim *iqć się
olo zc spiawoz'lanicń fńli$wyń'

sŃ|ka pźcplowadzjła i''w.ntsł'?jc]o skłldtrików 'n!iąlku. w t!tr' w sz.7rEól''oś.] śrcdków
picnĘżńlch i ro?.chunków.

nie UFw!]ło iŚohych |iedo.jąlnĘć w dzjałaniu synejnu ko'tolL

ltl.l' wprowadzcniedospr2wozdaniafin.nsoł.go

wpro*adfc|ic do spn*ozdanń finaNowcgo
wy'nagańego akrcsu ]ńfom.cji okreś|ońlch przcz an' 43 Uś ] pk| l uśawy olal Rozpoladz.nił
MiDista FinJnsó* i|fo.macji biezących i okreso*}dl
pŹckzywrnych pŹĆ2c'nncilów !{ticlów wldoś.ioslch, ! lvs7!4gó|ńoś.],lwier':

działa]noś.] gospodaiczej prZ.Z jedno9[ę L! dająlcj się prz$lidfieó przysz|ości w |!n takżc
z.P.ożenń dIa kotrtynuac.ji d,ja]a]''oś.j { pP.Ysz|oś.i.

onlólienie {osowanJ.cb zsad nchutrkowości.l !n mdod syceny *tywów iplsywów (t!kż
ańonyalji), p.miaru łyniku finansowelo onfsposobu sporf4dćnilsprayozdania fiDlnsoNllo
* zakrcsi., *jrkim UŚa*a pozosbwir jcdnoŚcc nBło *yho ocz prTdŚawi.nic PŹyczyn i
skutków ]ch c$cntu.]ny.h Z'nhi vśon]nku do rokI pdprzedz{jącego

III. EI EMLNTy sPkĄWozDANIA rINANsoWEGo

su 'nab i l l sow.ń .dz i eń31  g 'ud i i a2009rokuw!n ios l a4324a0|ys  Z l '

wańoić aklysóN p|yndlch Fuńduszu, rozuńiliychja[o kodkipicniężnl onz ]nrc akty\Ya, klórc
ł klótkim caie Dogą byś z ieniotre na golółkę (dłUde prpiery \ańościołe. w Iym z

ńu$ty.je M rynku kspll|oly'n Łw,
..poń|d spcku a.y]ńy..) na Jzicń ]| !n'dnii 2009 fu|l \J.nioslł 335 l7l lysi{.y 7-lolyoh'

, \

'N



\|ńJol} .mdJ' IItgD.}]n} Pl

\ s  l } o |ę ] x5  | - | ' ) Lę ! J  7 | o | y ch7łoĄ \  l t Im ' qou i q (  p Ó4 . j . '

l Pońfcl inyLlycyjiy w kwNi. 335 l58 lyś' f| .

. ślodki pieni'iżtrc o waności |3tys. z|'

Na watość pont.lo inł.(yoyj|Eso w kwoci( 3It5 158 tyŚ f|' śkłida sięllównic;
. mrtoŚĆ udza|ów w}con]anych m.!odą pEw łl.snośc spól6k zależńych od FundUśzU'

w}kaytvanyoh w pozyc]i bl|an&W.]] Akcj. udzi.|y w j.dnośtŁ€ch zaLożnych nioiobwanych W
kwci6377219lF. zł NalwĘkey udzi.l w i.l ksocl. będą mi.łł udz Ely/akc]g sŃłek|
.  v l s l | l v .śo.ns  sp ' zo 'o  s . ( ,^ 'ł lĄ .z t j  k (e io  |65o49 lyŚ ' z l .
. WPS (olb.t S.A. w kwNic 20 0l3tys. zl..
. sanmed s.A' w kwsic 27óx ly.' fl'.
. t]dfi!ły i !k.j. n.byl. P wyliku polącatri! z zldDdnin lundDszń |nw.slycyjnyn NFl

s'A, * ląc .j wrńości l& l95 lyś zl łśód klórych dońinuj{cy'n lktyy.m s{ Udzialy
sŃl.t Pń$ z okn. sp' z o'o, y lwocic 93 20l tys' żl' olż Pzo lnvBlncnl sp. z on' w
likwidacji w kwid 33 25 | tys. zl.

t ł'fuśÓ ł]'c.nionej nr dzicń bi|ans*y Ób|i$cji ińjcłncj niubuzpi@ncj Fab'ykj Pzo sp' z
o.o' q \wocic 6 343lys' zl' apBE.losano ł po,ycj i hil'tro*.j: ni.noto*ań. dłużn. plpiery

sŃIt! t'mw.dlolo trlk.ah i 
"!..ni|' 

w spnwo7naniu fin'nśÓwyn śklldniki atqłóu

wańość ak'łó* nefu wyńi6b M dzi.ń ] l lMnio :c{9 Ńtu ]óo l55 tys, zł'

w.fu.. .roTów reb m j.dnĄ 'łcję h.z cji *lanych na dżi.ń ] t 3fudni. 2009 ol0 *yni6|a

w)kum } spEnoudlniu G@n$s}m rapi!|y {l!*ob{imuił

N! dzi.ń 3l.l2.2m9 l' k.pi'!l ak|ado}y Flndlvtr m4nnizowrneso ' Iomi. sńlki lkc}jnej
róbi się od kłÓly k!pil.|u aorcańowm.j w l(mjoyym R.j.stu sĄdNym' wańość kipi'ilu
asllla aprcz.nlowa!. po ośłild.fńiu Ó Óna!..a.j śumi. pod*YżsEnió t!pil!|u a}ladowgo z
dnja 12 9yuiil2010 fuku' Pomińo' iż oświ!d.a!i. zosla|o zlożoM po drci. bilrnsoy.j fdańi.m
zlEadu na|.ż} pŹyjąć' iż * snsi. pn*nym * dniu ]l !fudńir 2009 rotu nie istnioly lkcje i tym
samym pow! udzislow. z skcji. klórych Óśrtćfni. ni. prfłdui.|ono !|t.jon!.iusam zachodniego
NFl' w micjsc. tych lkcji doly.hcasołi al.jollliuszl spólki pż.jmo*rn.j olrzym j Śosowne
doplsly w golówcÓ, }onadb *pis pod9yżśbnitr k!pi'l|u aklodo}c w dniD 30 gndnil2009 rcku
zosbl dokonst n! podśówi. uoh*nly wllnero fsfu'n'dEnid sŃlki Ókreśhjąc.j noksyna|ną a nie
oŚalc.zńąkqo4 klpitalu akłldow.lo'

N! dzi.ń bi|anŚo*y FunduŚz wykuł n'byl. w ńku 2005 ońf 2006 ak.jc *l6ne' Nabycie rkcj
n6lĄpilo ałynogpdani.m wc.lu umo.z.nio. zgod.ic Zpapisfui KÓdekśu spólek Hald|olad
sŃlks pÓwinm zbyć !k.jc o wlności |0% knpilalu ak|ado*c3o w lgminie bku od ioh ńiby.ia
nalomi6l pomśale ckcj. * &nninic 2 |łl' w pŁypddktr fi. śpż.d.ni. pos]adsnydl akc,ji wl'snyc|
pod|.g!jąon. ni.zwIoczn.nu uDoBtr ju * drcde uoh*a|y zrźądu'

i,

il$



Kapi'a!. u|E'e ?.{aly ujęt i wy.cnionc N lplałozda|]! finansoqy|n w sposó|t poptawny.

III.3. Rachunekzysków i Śtrtt

r' D,i]hInośiińNe\!cljna

Na dodatdią raiość pż}'chodó* Z inwenycjiogółem ł yysokoścj19'4ó5lys' zl' zlożr'lsięZysk
Z l}luly tr}cenyJedno{ek a|ef'y
ods.l9k s kwociu 933 lys. Z|' N.jłiększy Udzji] s' w.\'cgnie mgłodą pras' vhsnoślj na dzi9ń
b i i n  o - )  . r j a .  \ l s In ! r im- '

Koszly opLfu.yjnc ponicsiono pzoz FUnl]NZł 2009 rcku *}niosty ]4 343 t]'s' z1,
l wylagod7.ii. fimyaĘądają.cj w kwo.i.3 72l lys' fl.
r koszr} usłUc dondztw' fi'ansowcgo i pl.wi.3o w kwoc]e 736 tys. zl''
. odsetkj zlytulU ucjqlnięt}ch pozy
. dd59I[]Zlylułu dlużnych papierół Nadościoł}rch t kqocń ] 393lys, f|'.
. pozośah koszly s łlsokośli 2 ]42 lys' Z|' nł klóru skladrły się m in.

pmcottrików i Rld} Nadrcrcfj' ślńdc7enil m '.c7 pn.ow']ków. po&lki
ohcĆ'.laz op]a'y bł*ow. idh biut ńak|.ńkich.

zsnumy Ussgę. |a uję.e w B.hunku z}.śków iśńl \r pozy.jitczcNy ] odp]sy aklua|izu.]ącc
trie7aDonJ.bw.ńcj.4ś.iwallościfirmy dol}.l4.ej sprćdrnych udfialóq spólkiBIiśa sp' z oo'
w syniku t skcji uhycir posńdlnych Ud?ja|ów trica onybNaŃ w!(ość 'jnn! M dzieji
sprzedaŻy ianowikosń sprćd4.- uJ.lołany ł poz],cjjna]izołane z}skif i'lwesrycji' w zwjązku
7 7aprcćnloła|yn uplos&zenicln ńayąpjło aw!żglie rczgŃ i odpisów łkluaLifują.'ch o k*oĘ
6|66qs,flolaz]ednocćlnezniżrniekovlusplzcd!Ąaprcz.ntoulncBowpozycjizrclLizoq!tre
zyśki 2 inlcay.j]. Posy^a op]-racj. nio wplywa nJ faprezenlołany w nchunku z)'s|ów i jrd Zysk

r. Pnzniż|'J'i]|'|no{ćon.r'()jnr

ó* op*'.'''ych r0d$ru w oklcsiĆ od l Śycfiia 2009 Óku
do ]] grudńia 2009 rctu !pl}nęl. pr4d! łszyŚkjm klola u']emnej Nanoś.i firmJ' połyak ł
\Yyiiku fuZ]icćnia p.lą.ćtrjr Namdowego FmdBnL |nwstyqjrego rrcgrcŚ spółka Akcim z

Inw.{ycyj|ym NFI spó|ka AkcyjIa' RcjcŚracj! po|ącz.'ia pop't,
prćniesjenie calego mająlku spólkip.ćjDowane mspó|kę plĄ'lując5 naną!iławdnju j0Bludnia
2009 rclu' w łyniku przgplow ]Zcnił po\]'^ze!o rozLiczenia ujęlo ł pozycji pomialych
przychodów opć.acyiiych kwotę 67 734 tys. zl'

Pozosile koszly i pż}chody fośał} ujęte i iycenione w spra]lozdaniu l]|rnsowy|l

3' obo{iązkołc obriĘż€nil s

w bid.ńy'n okosig spólkł undlila pńyjd|oło podsiNę do opodalkołańia dh .cló' poddku
doclrodowego od o$b nmwnych.

[ \ '
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!.mdo{ FmdszlnłsDqln} rrc

w &|ujasncgo p*d9ałiei]a wyiikuj.dtro$kó wykoa|a ł odrcbiej pozycji uŚa|oną kwo'ę
aklywóa ÓrdŹ rceN f tylu|u ÓdlÓcfon.go podllku dochodow.go plzypiddjĄcą do roz|ic-nil ńi

III'4. zestsłicnie zmi!n w kapitr|ełhs.rm

z€Śałienie fnión w kipiló|e qldsnym śporfqduÓtro w slFsób p.pnwny zBodnic z:

. uJlwą z dnir l5 wreśni.2ux)r Kod.ks spó|ck hlnd|owych (Dz'U' Nl94' poz' 1037) i
dftm badmej jedm$ki,

t usliMr ż dnia 29łż..nia 1994l, Ó ńchui|ÓNości(Dz'U Z 2d' l' Nl l52, FŹ' 1223) oru
wydinymi nó j.J podŚbwic rzporzqlanilmi'

2' clgńcnlańi spEwudrnia fifun${c3o

3' d'nyńi pochod4.yńi b.żp.{l.dńiÓ ż.*idśńcji ksi$ÓŃj i dń'|ify s'|d kÓnl'

III.5' R..hu!.k pn.pt}vów pi€nię'ny.h

R..hurct pŹplyqó* pi.ńię'nych śnożłdzono ńclodĄ b.zpośńdńią slŃyni. do łfm!rn.8o
ubN inrommji m podś.w.q bi|.nśu' .rchunt! zFkóv i śnt' ''.om.c]'j do&ttov.]' i j6t
4od.y z dlnyńi awailyn' w 'y!h sphwo.dmilch ofu .j.nyńi pahod2lcych bcu'ośrcdnio z
ryidexji księ8ol.j i rnlliz} $ld |on|'

lll.6. Dod.tkov. informrcj. i obitśni.ni.
Jednoś}r'owidlo}o9poŹ{d'h infomŃj{dŃ.lkoĘ'

tll.7. spnwozd..ic z dzj.|.|'ości jcd!6tki * .oku ob.otowym

aząd 9potłdzi| piemn. spBlozd.ni. z dzillllności Fulltuszu' k'órego i.fom&je 'jMsow. są
zBpdnc ż d.nyńi oDinidafuBo śl'l.*odrni. 'ifuńyl*$o' sprr*ofdaii. lo ałicrr jńfomcjc
vynilrjĄe z rń, 49 UnNy o Bhunko*o&i oro Rozporząd&nia Ministra Fimnńw z
dn'l9 |ulcao 200' l' 9 śpE*i. inf.nnlcji bi.'"lcyct i okrcso$y.h pfuku}wlnych pfuz
.milenló* papieóq Mńoś.io*ycn'

D, ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
lstotn. op.n.je goŚpod'Ez. udokuftnlowln. po ukońcaniu Ó|iu obótoweEo' rdotycz4ce

bad,ncgo nkc'u a$!ly ujęlc * ksĘg!.h badln.go okrcsu.

E, PODSUMOWANIEBADANIA

1' oce!ę spllwozdani! fi nansołogo awi.ru opini!samwiąc!odĘbny dokum. '

2' PŹgprcwtrdŹÓnÓ bddmiÓ Óbojńołdlo Jpft{dalio - ( dużej micź. mc(odą łyrywkową
dowodóy izpńół księgowych. Zklóryoh wynikdqkłoly ii'llorucje Z*ańe ł spr ozdani
n!.nso*ym,akkżc pozycje ksz|trhujĄca wysokość rczrachutrków z budż.lomi' W związku z ty'I r-h\'t/



N'id.$r Fl.drv rihRo.ti) Pros

mgĄ rysĘić ńż|icć pÓńidż} *yniklmi ey.nfo'lnych kon@li podltlo*a.h
prposadanvchruyuc trhdł p.lq. un!|.nBm' ay'ńyfi' * n'o(i.

3' Nini.jny nFrr awi.n l3 nnn ło|cjno numctN.nych ofu Diżi *}D'enion. alącaiki|

. bibns @ dziąi ]l'l2'2m9r'l

. nchunetzyslówi gn!aolrcsdl0loI.lx'Jdo3l'l2'20l)9;

. spmNozd$i. z pz.p!9u śrcdków picniężnych a okres od 0l '0l '2009 ó 31.lz2m9;

. Ahvirie aim w klpibleh wl&nych ż okrcs od 0I,0l,2009 do 3r-D.20o9i
' 6bwi.nj. podfgla inł.dyqjnl8Ó'
r infomeję dodllkowĄ ob.jmujrcą wploBidztric do lpmwofdria finmśowąo ord

dodilkołe infofucje i objaśńi.nia.

k^J pJ
wBs R&hurorość coN|li'g sp'zo'o.

M.rcin wail
PrcBzafĄnn

wBs R*hutrk.'oćć coBu|li.! sp. ' o'o.
w!nDr., ul. P.nlii$t a 3
Po{tmbr upnłnlony Nr 2?33
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