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1. PODSTAWOWE DANE O FUNDUSZU 

1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Pełna nazwa (firma): Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna 

Skrót firmy: NFI Progress S.A. 

Siedziba: 03-717 Warszawa, ul. Jagiellońska 15 

Telefon: 871 34 00 

Fax.: 871 34 40 

Numer identyfikacji  
podatkowej NIP: 

526 10 29 318 

Statystyczny numer 
identyfikacyjny REGON: 

010964606 

Sąd rejestrowy Funduszu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XVI 
Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, gdzie Fundusz został 
wpisany do Rejestru Handlowego w Dziale B pod numerem 
43363, na podstawie prawomocnego postanowienia tegoż Sądu 
wydanego dnia 31 marca 1995 roku 

Biegły rewident Funduszu 
badający sprawozdania 
finansowe za rok obrotowy 2000  

BDO Polska Sp. z o.o., podmiot zarejestrowany pod nr 523, 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

Specjalista akcji Funduszu na 
Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
Spółka Akcyjna 

Bank Przemysłowo Handlowy Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie  

Animator Emitenta na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. (od dnia             
17 listopada 2000 r.) 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka 
Akcyjna Bankowy Dom Maklerski 

1.2. FORMA I PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA FUNDUSZU 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na 

podstawie prawa polskiego, w tym: 

 Kodeksu handlowego (Dz.U. z dnia 30 czerwca 1934 r. Nr 57, poz. 502 z późn. zmianami) a od 

1 stycznia 2001 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 94 z 2000r., poz. 1037); 
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 Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji 

(Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zmianami); 

 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi             

(Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych 

warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych   

(Dz. U. z 1996 roku, Nr 2, poz. 12 z późn. zmianami); 

 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(DZ.U. Nr 121 z 1994 r.poz. 591, z późn. 

zmianami) 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu 

informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160); 

 Statutu; 

 oraz pozostałych przepisów prawa ogólnie obowiązujących. 

Fundusz został utworzony przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Przekształceń 

Własnościowych. 

Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3. WŁADZE STATUTOWE FUNDUSZU 

Organami Funduszu są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Funduszu. Obraduje jako zgromadzenie 

zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 

10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. W przypadku gdy Zarząd nie zwołał 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym terminie może to uczynić Rada Nadzorcza. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy, na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% 

kapitału akcyjnego. Jeżeli pomimo złożenia wniosku Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, Walne Zgromadzenie zwołuje 

Rada Nadzorcza. 

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 11 członków. Dwie trzecie liczby członków 

Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi. 
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W okresie sprawozdawczym  skład Zarządu był następujący: 

Paweł Nowakowski - Prezes Zarządu, 

Joanna Kaczorek – Członek Zarządu. 

Do dnia 21 września 2000 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 

Jerzy Bartosiewicz    Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Niezgoda   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Jacek Waśniewski   Sekretarz Rady Nadzorczej 

Tomasz Siemoniak     Członek Rady Nadzorczej 

Adam Krynicki     Członek Rady Nadzorczej 

Lucyna Łoszakiewicz-Świętochowska Członek Rady Nadzorczej 

Marek Wójcik    Członek Rady Nadzorczej 

W dniu 21 września 2000 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę 

Nadzorczą III kadencji w następującym składzie: Jerzy Bartosiewicz, Jarosław Andrzej Jasik, Dariusz 

Poniewierka, Janusz Stanisław Sosnowski, Piotr Kowalczewski, Ludomir Handzel, Tomasz Chyz. 

W dniu 7 listopada 2000 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w nowym składzie: 

Ludomir Handzel   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Piotr Kowalczewski   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Dariusz Poniewierka   Sekretarz Rady Nadzorczej 

Jerzy Bartosiewicz   Członek Rady Nadzorczej 

Jarosław Andrzej Jasik   Członek Rady Nadzorczej 

Janusz Stanisław Sosnowski  Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Chyz    Członek Rady Nadzorczej 
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1.4. KAPITAŁ, AKTYWA I WYNIK FINANSOWY 

Na dzień 31 grudnia 2000 roku kapitał akcyjny, aktywa netto, aktywa i wynik finansowy Funduszu 

przedstawiały się następująco: 

Kapitał akcyjny 3.006 tys. zł 

Liczba akcji 30.056.124 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Aktywa netto 217.823 tys. zł 
w tym: 

wynik finansowy 
 

 (25.736)  tys. zł 

Aktywa razem 224.343 tys. zł 

1.5. PORTFEL INWESTYCYJNY 

Wartość bilansowa netto portfela inwestycyjnego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 

Progress S.A. na koniec roku 2000 wynosiła 207.746 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 200 roku portfel 

inwestycyjny Funduszu składał się z pięciu grup papierów wartościowych: 

 Akcji spółek wiodących, 

 Akcji i udziałów mniejszościowych, 

 Pozostałych papierów wartościowych i udziałów,  

 Akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych, 

 Dłużnych papierów wartościowych. 

Na udziały wiodące składały się akcje 17 spółek wniesionych przez Skarb Państwa, w których 

Fundusz posiadał na koniec 2000 roku ponad 20% udziału w kapitale akcyjnym. Z tego jedna spółka 

była w likwidacji (Bacutil S.A.). Wartość tej spółki na dzień 31 grudnia 2000 roku w portfelu wynosiła 0.  

Spółka wiodąca ZEM Zelmot S.A. i spółka stowarzyszona FWP VIS S.A. tworzą grupy kapitałowe. 

Na udziały mniejszościowe składały się akcje 230 spółek wniesionych przez Skarb Państwa, w których 

Fundusz posiadał na koniec 2000 roku poniżej 20% udziału w głosach na WZA. Z tego wartość 

bilansowa netto w księgach funduszu 108 spółek wynosiła 0. W stosunku do części z nich toczył się 

proces upadłości bądź likwidacji. 
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Na pozostałe krajowe papiery wartościowe składają się akcje 26 spółek notowanych i nienotowanych  

spoza Programu Powszechnej prywatyzacji. 

Fundusz posiada akcje i udziały  w dwóch spółkach stowarzyszonych spoza PPP – FWP VIS S.A. 

oraz PAK Sp. z o.o. 

Na dłużne papiery wartościowe składają się  trzy obligacje skarbowe i jeden bon skarbowy, obligacje 

zamienne na akcje czterech spółek znajdujących się w portfelu mniejszościowym, jednej spółki 

wiodącej oraz bony komercyjne trzech spółek. 

Na dzień 31 grudnia 2000 roku struktura portfela inwestycyjnego przedstawiała się następująco: 

 Wartość w tys. zł. Struktura 
portfela 

Procent 
aktywów netto 

Udziały wiodące 60 149 28,95% 27,61% 

Udziały mniejszościowe 42 222 20,32% 19,38% 

Pozostałe papiery wartościowe i udziały 44 402 21,38% 20,39% 

Udziały w jednostkach stowarzyszonych 5 732 2,76% 2,63% 

Dłużne papiery wartościowe 55 241 26,59% 25,36% 

Razem 207 746 100,00% 95,37% 
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2. ANALIZA BILANSU FUNDUSZU NA KONIEC 2000 ROKU 

2.1. ZMIANY W AKTYWACH 

Aktywa ogółem Funduszu na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniosły 224.343 tys. zł. 

2.1.1. Portfel inwestycyjny 

Wartość portfela inwestycyjnego Funduszu na koniec roku 2000 wynosi 207.746 tys. zł. Jest zatem 

niższa w porównaniu do roku 1999 o 4,76 %. Spadek ten przede wszystkim spowodowany był 

zmniejszeniem się wartości udziałów wiodących o 7.318 tys. zł w porównaniu do stanu z 31.12.1999 

roku, co oznacza 10,85 % spadek oraz zmniejszenie się wartości udziałów mniejszościowych o 

22.610 tys. zł w porównaniu do końca roku 1999, co oznacza 34,87% spadek. 

2.1.1.1. Akcje stanowiące udziały wiodące 

Wartość portfela wiodącego w roku 2000 zmniejszyła się z 67.467 tys. zł na 01.01.2000 roku do 

60.149 tys. zł na dzień 31.12.2000 roku. Główną przyczyną tego spadku były utworzone rezerwy w 

wysokości (6.162) tys. zł, sprzedaż pakietów wiodących na kwotę (7.189) tys. zł oraz skonsolidowany 

udział w wyniku finansowym spółek wiodących w wysokości (15.720) tys. zł. 

Tabela. Zmiana wartości portfela wiodącego (w tys. zł.) 

Stan początkowy 67.467 

Zakup akcji 10.833 

Rozwiązanie rezerw 9.560 

Udział w wyniku finansowym 5.481 

Korekta aktywów 1.643 

Sprzedaż akcji (7.189) 

Utworzone rezerwy (6.162) 

Udział w wyniku (21.201) 

Pozostałe (283) 

Stan na koniec 2000 roku 60.149 
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2.1.1.2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe.  

Wartość portfela mniejszościowego zmniejszyła się znacznie w porównaniu do końca roku 1999 i 

wyniosła 42.222 tys. zł. Spadek wartości bilansowej związany był przede wszystkim ze sprzedażą 

spółek oraz zawiązaniem rezerw na trwałą utratę wartości na łączną kwotę (9.935) tys. zł.. 

Tabela. Zmiana wartości portfela mniejszościowego (w tys. zł.) 

Stan początkowy 64.832 

Zakup akcji 4.694 

Rozwiązanie rezerw X 

Wycena in „+” 2.931 

Sprzedaż akcji (18.122) 

Zawiązanie rezerw (9.935) 

Wycena in „-„ (2.178) 

Stan na koniec 2000 roku 42 222 

2.1.1.3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych.  

Akcje w jednostkach stowarzyszonych na 31.12.2000 roku przedstawiały się następująco: 

Nazwa jednostki  Przedmiot działalności Liczba akcji 
(udziałów) 

Wartość bilansowa 
akcji (udziałów) tys. zł 

1. FWP VIS S.A. Produkcja narzędzi 645 915 4.585 

2. PAK  Sp. z o.o. Produkcja opakowań z 
tworzyw sztucznych 

22 800 1.147 

Razem   5.732 

2.1.2. Pozostałe krajowe papiery wartościowe, udziały i inne prawa 

majątkowe. 

2.1.2.1. Akcje i udziały w innych jednostkach.  

Wartość akcji i udziałów w pozostałych jednostkach na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniosła 

44.402 tys. zł i była niższa od stanu na początku roku o 1.981 tys. zł. W okresie czterech kwartałów 

zakupiono akcje i udziały w pozostałych jednostkach o wartości 81.815 tys. zł., natomiast sprzedano w 

tym samym okresie papiery o wartości 80 602 tys. zł. 
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Tabela. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach (w tys. zł.) 

Nazwa Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji Wartość 
bilansowa akcji 

NFI im. E. 
Kwiatkowskiego S.A. 

Warszawa Pośrednictwo finansowe 2 737 034 13 685 

Polski Koncern     
Naftowy S.A. 

Płock Wytwarzanie produktów 
rafinacji ropy naftowej 

279 861 6 297 

Mostostal Zabrze S.A. Zabrze Budownictwo ogólne i 
inżynieria lądowa 

606 171 5 455 

Drugi NFI S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 2 017 452 4 923 

PPWK S.A. Warszawa Działalność wydawnicza 189 300 2 840 

Mostostal Gdańsk S.A. Gdańsk Budownictwo ogólne i 
inżynieria lądowa 

154 220 2 313 

NFI Foksal S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 400 000 1 620 

Rafineria Gdańska S.A. Gdańsk Przemysł chemiczny 26 000 1 373 

Zachodni NFI S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 247 461 1 064 

Sekom S.A. Warszawa Informatyka  267 100 964 

BRE Bank S.A. Warszawa Działalność bankowa 5 000 655 

Netia Holdings S.A. Warszawa Działalność 
telekomunikacyjna 

7 721 583 

ST Group S.A. Wrocław Informatyka i 
telekomunikacja 

45 000 473 

Grupa Kęty S.A. Kęty Przetwarzanie aluminium i 
jego stopów 

10 500 462 

Elektrim S.A. Warszawa Sprzedaż hurtowa maszyn i 
urządzeń dla przemysłu 

9 000 455 

Agora S.A. Warszawa Wydawanie gazet 5 000 425 

Jelfa S.A. Jelenia Góra Produkcja preparatów 
farmaceutycznych 

10 000 378 

Próchnik S.A. Łódź Produkcja odzieży 
wierzchniej 

100 000 176 

Kable S.A. Warszawa Produkcja kabli i 
przewodów 

34 949 174 

Internet Group S.A. Warszawa Pozostała działalność 9 536 48 

Łąki Konstańcińskie   
Sp. z o.o. 

Konstancin – 
Jeziorna 

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

413 21 

Papiernia Sp. z o.o. Konstancin – 
Jeziorna 

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

129 6 

Hotel Grappa Sp. z o.o. Konstancin – 
Jeziorna 

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

115 6 

Międzyrzecze Sp. z o.o. Konstancin – 
Jeziorna 

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

58 3 

RE Finanse S.A.  Konstancin – 
Jeziorna 

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

48 2 

Przy Parku Sp. z o.o. Konstancin – 
Jeziorna 

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

12 1 

Razem    44.402 
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2.1.2.2. Dłużne papiery wartościowe.  

Na 31.12.2000 roku wartość dłużnych papierów wartościowych wyniosła 55.241 tys. zł co oznacza 

wzrost w porównaniu do końca roku 1999 o 21.720 tys. zł.  

Tabela. Dłużne papiery wartościowe (w tys. zł.) 

Emitent Nr serii Wartość 
nominalna 

Wartość 
rynkowa 

Należne 
odsetki 

Udział  
w aktywach 

netto % 
Skarb Państwa OS0201 

1 270 1 406 13 0,65% 

Skarb Państwa PS1005 
33 710 28 227 275 12,96% 

Skarb Państwa DZ0706 
3 000 3 252 237 1,49% 

Skarb Państwa Bon skarbowy 
13 100 12 942 1 700 5,94% 

Polna Obligacje zamienne 
304 312 8 0,14% 

Stolbud Obligacje zamienne 
443 - - 0,00% 

Ergis Obligacje zamienne 
396 396 - 0,18% 

PRK Poznań Obligacje zamienne 
203 208 5 0,10% 

Huta Buczek Obligacje zamienne 
10 020 6 350 930 2,92% 

PTR Development Bon komercyjny 
1 000 967 2 0,44% 

FWP VIS  Bon komercyjny 
1 100 991 1 0,46% 

Pomet Bon komercyjny 
200 190 1 0,09% 

Razem  64.746 55.241 3.172 25,36% 

2.1.3. Analiza należności ze szczególnym uwzględnieniem kredytów 

pożyczek udzielonych podmiotom wiodącym, zależnym, 

stowarzyszonym oraz dominującym 

Należności na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniosły 1.886 tys. zł. Kwota w wysokości 500 tys. zł 

dotyczy udzielonej pożyczki spółce wiodącej – Conres S.A., kwota 19 tys. zł dotyczy udzielonych 

pożyczek spółek spoza programu PPP, należności z tytułu sprzedanych papierów wartościowych 

wyniosły 367 tys. zł, natomiast pozostałe należności to 1.000 tys. zł. Na tę pozycję złożyły się przede 

wszystkim należności z tytułu odsetek od obligacji zamiennych oraz należność z tytułu spłaty 

poręczenia kredytu spółce wiodącej- ZN Rybnik S.A. 
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2.1.4. Inne aktywa 

Na dzień 31 grudnia 2000 roku inne aktywa wyniosły 329 tys. zł, z czego 219 tys. zł stanowił rzeczowy 

majątek trwały, 102 tys. zł rozliczenia międzyokresowe czynne i 8 tys. zł wartości niematerialne i 

prawne. 

2.2. ZMIANY W PASYWACH 

2.2.1. Zobowiązania 

Zobowiązania Funduszu na dzień 31 grudnia 2000 roku wyniosły 1.589 tys. zł, i na które składają się 

głównie pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 1.226 tys. zł. Są to przede wszystkim zaliczkowe 

wpłaty za sprzedawane pakiety mniejszościowe. Zobowiązania z tytułu podatków wyniosły 199 tys. zł, 

natomiast zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych wyniosły 164 tys. zł. Zobowiązanie 

z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie wyniosło 513 tys. zł. 

2.2.1.1. Analiza zaciągniętych kredytów  

Na dzień 31 grudnia 2000 roku Fundusz nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek. 

2.2.2. Rezerwa z wyceny 

W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w spółce wiodącej ZEM Zelmot S.A. na 

początku 2000 roku została utworzona rezerwa z wyceny w kwocie 3.860 tys. zł. Umorzenie rezerwy z 

wyceny w ciągu roku wyniosło 708 tys. zł. Rezerwa z wyceny per saldo wyniosła 3.152 tys. zł. 

2.2.3. Kapitały 

Kapitał własny Funduszu na koniec 2000 roku wyniósł 217.823 tys. zł. Na pozycję tę składały się: 

kapitały akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, nie podzielony wynik z lat ubiegłych i 

strata netto z 2000 roku. 

2.2.3.1. Kapitały akcyjny i zapasowy 

Na dzień 1 stycznia 2000 roku kapitał akcyjny wynosił 3.046 tys. zł. Uchwałą nr 9/99 z dnia 

26 października 1999 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o umorzeniu 401.917 

akcji zwykłych na okaziciela i obniżeniu kapitału akcyjnego o kwotę 40 tys. zł (zarejestrowano w 
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Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy 20 stycznia 2000 r.). W związku z tym na dzień 31 grudnia 

2000 roku kapitał akcyjny Funduszu wynosił 3.006 tys. zł. 

Kapitał zapasowy zmniejszył się o 142.520 tys. zł z 402.556 tys. zł do kwoty 260.036 tys. zł. Wynika to 

z pokrycia zrealizowanej straty netto z 1999 roku w wysokości 146.132 tys. zł, ze zwiększenia o kwotę 

40 tys. zł w wyniku umorzenia akcji oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych w 

wysokości 3.572 tys. zł na kapitał zapasowy. 

2.2.3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny 

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 31.12.2000 r. wynosi 643 tys. zł i zwiększył się w porównaniu do 

roku 1999 o 1.797 tys. zł. wskutek ujęcia dodatnich zmian w aktywach tych spółek wiodących i 

stowarzyszonych, które przedstawiły skonsolidowane sprawozdania roczne 

2.2.3.3. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych wyniósł (20.126) tys. zł. Z tego zrealizowana strata wyniosła 

(7.201) tys. zł a nie zrealizowana strata (12.925) tys. zł. 

2.2.3.4. Wynik finansowy za rok 2000 

Strata netto za rok 2000 wyniosła (25.736) tys. zł, z czego (7.589) tys. zł stanowiła zrealizowana strata 

netto a (18.147) tys. zł nie zrealizowana strata. Strata netto na jedną akcje wyniosła (0,86) zł. 
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3. ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2000 

3.1. PRZYCHODY Z INWESTYCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UDZIAŁU W 

WYNIKU FINANSOWYM NETTO 

Strata w pozycji „przychodów z inwestycji” za rok 2000 wyniosła (5.451) tys. zł. Na pozycję tę złożyły 
się: konsolidowane wyniki spółek portfela wiodącego w wysokości (15.720) tys. zł, w tym udział w 
zysku 9 spółek w kwocie 2.305 tys. zł oraz udział w stracie 10 spółek w wysokości (18.025) tys. zł. 

Tabela. Udział w wyniku finansowym netto spółek wiodących Funduszu (w tys. zł.) 

Nazwa Spółki 
Udział w wyniku 

finansowym 
konsolidowanym na 
poziomie Funduszu 

Huta Buczek S.A. 899 

Fabryka Narzędzi Skrawających FENES S.A. 616 

Polskie Zakłady Zbożowe PZZ S.A. 211 

Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego WI-MA S.A. 160 

Fabryka Akcesoriów Meblowych FAM S.A 149 

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX S.A. 112 

Prefabet Białe Błota sprzedane w 2000 75 

TRANSBUD NOWA HUTA S.A. 63 

Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych ŚWIATOWIT S.A. 20 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Pasz Przem. BACUTIL 
S.A. w likwidacji 

-68 

Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A. -78 

Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A. -101 

Zawtex S.A sprzedane w 2000 -360 

Zakłady Urządzeń Górniczych WAMAG S.A. -432 

Zakłady Przemysłu Lekkiego WIGOLEN S.A. -622 

FAGUM-STOMIL S.A. -1584 

Zakłady Mebli Giętych FAMEG S.A. -4 107 

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. -4 836 

Zakłady Naprawcze S.A. -5837 

Razem (15.720) 

Udział w wyniku finansowym netto spółek stowarzyszonych był ujemny i wyniósł (1.487) tys. zł 

Przychody z akcji i innych papierów wartościowych i udziałów wyniosły 8.582 tys. zł. Na pozycję tę 

składały się dywidendy naliczone i wypłacone przez 27 spółek portfela mniejszościowego w wysokości 

1.067 tys. zł pomniejszone o kwotę (139) tys. zł stanowiącą korektę dywidendy z lat ubiegłych, 
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7.464 tys. zł to odsetki od dłużnych papierów wartościowych (otrzymane i zarachowane), 190 tys. zł to 

dywidendy otrzymane od pozostałych papierów wartościowych i udziałów. 

Przychody z tytułu odsetek (lokaty i depozyty) wyniosły 3.173 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne 

wyniosły 1.203 tys. zł i pochodzą głównie z refakturowania kosztów wynajmu powierzchni biurowej, 

usług telekomunikacyjnych na PZU NFI Management Sp. z o.o. oraz pozostałe dwa Narodowe 

Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez te firmę. 

3.2. KOSZTY OPERACYJNE 

Koszty operacyjne wyniosły (10.401) tys. zł. Złożyły się na nie przede wszystkim: wynagrodzenie firmy 

zarządzającej w wysokości (6.401) tys. zł, usługi doradztwa finansowego (320) tys. zł i usługi prawne 

(82) tys. zł oraz pozostałe koszty (3.478) tys. zł (szczegółowo opisane w informacji dodatkowej). 

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła (118) tys. zł. 

3.3. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE 

Rezerwy i odpisy aktualizujące w roku 2000 wyniosły (12.077) tys. zł. Łącznie rozwiązano rezerwy w 

wysokości 22.422 tys. zł w tym: rozwiązanie rezerwy na spółki wiodące w kwocie 9.560 tys. zł, na 

pozostałe papiery wartościowe i udziały w wysokości 12.155 tys. zł (w związku ze sprzedażą) oraz 

odpisy rezerwy z wyceny na kwotę 708 tys. zł. Utworzono natomiast rezerwy na łączną kwotę 

(34.499) tys. zł, na które składały się utworzone rezerwy na spółki wiodące w wysokości 

(6.162) tys. zł, na spółki mniejszościowe w wysokości (9.935) tys. zł, na pozostałe papiery 

wartościowe i udziały w wysokości (13.360) tys. zł oraz na dłużne papiery wartościowe w wysokości 

(5.042) tys. zł.  

3.4. ZREALIZOWANE I NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI 

W roku 2000 Fundusz osiągnął zrealizowany zysk z inwestycji w wysokości 5.988 tys. zł. oraz 

niezrealizowaną stratę z wyceny w wysokości (1.225) tys. zł. 

3.5. PODATEK DOCHODOWY 

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych wraz z rezerwą wynosi 3.140 tys. zł. 
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3.6. STRATA NETTO 

Na koniec 2000 roku strata netto wyniosła (25.736) tys. zł, na co składała się zrealizowana strata netto 

w wysokości (7.589) tys. zł oraz niezrealizowana strata (18.147) tys. zł. 

Na zrealizowany zysk składają się następujące pozycję: 

- przychody z tytułu odsetek od papierów dłużnych  7.464 tys. zł 

- przychody z tytułu dywidend     1.119 tys. zł 

- przychody z tytułu odsetek od lokat    3.173 tys. zł 

- rozwiązane rezerwy                22.422 tys. zł 

- pozostałe przychody operacyjne    1.203 tys. zł 

- udział w zysku netto spółek sprzedanych w 2000 roku     114 tys. zł 

- zrealizowane zyski z inwestycji              13.447 tys. zł 

Ogółem                 48.942 tys. zł 

Na zrealizowane straty składają się: 

- koszty operacyjne              (10.401) tys. zł 

- pozostałe koszty operacyjne      (633) tys. zł 

- zawiązane rezerwy              (34.499) tys. zł 

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego             (3.140) tys. zł 

- udział w stracie netto spółek sprzedanych w 2000 roku  (399) tys. zł 

- zrealizowane straty z inwestycji              (7.459) tys. zł 

Ogółem              (56.531) tys. zł 

Niezrealizowane zyski wyniosły w 2000 roku 16.150 tys. zł i obejmują udział w wyniku netto spółek 

wiodących i stowarzyszonych oraz wycenę papierów notowanych, analogicznie niezrealizowana strata 

z tego tytułu wyniosła (34.297) tys. zł. 

Ogółem niezrealizowany wynik w 2000 roku wyniósł (18.147) tys. zł. 
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4. ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2000 

4.1. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Wpływy z działalności operacyjnej w roku 2000 wyniosły 475.211 tys. zł, na co składały się głównie: 

wpływy ze sprzedaży pozostałych papierów wartościowych (w tym dłużnych papierów) w wysokości 

440.220 tys. zł, odsetki od obligacji zamiennych i odsetki od lokat w wysokości 5.265 tys. zł, wpływy ze 

sprzedaży akcji spółek portfela wiodącego w wysokości 7.451 tys. zł, wpływy ze sprzedaży spółek 

mniejszościowych 18.085 tys. zł, a ponadto wpływy z otrzymanych dywidend w kwocie 1.680 tys. zł 

oraz inne wpływy 2.510 tys. zł, głównie dotyczące refakturowania kosztów wynajmu i usług 

telekomunikacyjnych. 

Wydatki z działalności operacyjnej wyniosły w 2000 roku (482.514) tys. zł, na co składały się zakupy 

pozostałych papierów wartościowych, w tym dłużnych papierów wartościowych w wysokości 

(462.335) tys. zł, zakup udziałów w jednostkach stowarzyszonych w wysokości (1.140) tys. zł., zakup 

udziałów mniejszościowych w wysokości (3.706) tys. zł., zapłacone wynagrodzenie firmy 

zarządzającej w wysokości (6.443) tys. zł, udzielone pożyczki (516) tys. zł, zakup składników 

rzeczowego majątku trwałego (55) tys. zł, wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego (360) tys. zł 

oraz z tytułu usług prawnych (79) tys. zł. 

Inne wydatki wyniosły (7.880) tys. zł, w tym największe pozycje to zapłacony podatek od osób 

prawnych, rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą oraz rozliczenia z dostawcami usług 

(wynajem biura i telekomunikacji). 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły (7 303) tys. zł. 

4.2. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

Fundusz nie odnotował w 2000 roku wpływów i wydatków z działalności finansowej. 

Łączna zmiana środków pieniężnych w roku 2000 wyniosła (7.303) tys. zł. Spowodowała ona spadek 

środków pieniężnych Funduszu z 21.685 tys. zł na 01.01.2000 roku do 14.382 tys. zł na 31.12.2000 

roku.  
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5. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A 

WYNIKAMI WYKAZANYMI WE WSTĘPNYM RAPORCIE ZA CZTERY KWARTAŁY 

2000 ROKU 

Wykazane w rocznym sprawozdaniu finansowym wartości bilansowe i wynikowe różnią się od 

wartości wykazanych za cztery kwartały 2000 roku. 

Do najistotniejszych różnic należą: 

 Przede wszystkim korekta o (3.425) tys. zł udziału w wyniku finansowym pakietów wiodących po 

otrzymaniu zaudytowanych sprawozdań finansowych spółek oaz dotworzenie rezerwy w 

wysokości (4.923) tys. zł wpłynęła na spadek wartości bilansowej tej grupy o łaczną kwotę 

(8.824) tys. zł; 

 Dotworzenie rezerw na pakiety mniejszościowe w wysokości (3.671) tys. zł spowodowało spadek 

ich wartości bilansowej; 

 Wzrost o 564 tys. zł udziału w wyniku finansowym spółek stowarzyszonych wpłynął na wzrost 

wartości bilansowej tych spółek. 

 Utworzenie rezerwy w kwocie (1.205) tys. zł na pozostałe nienotowane papiery wartościowe – 

Sekom S.A. zmniejszyło ich wartość bilansową; 

 Zmniejszenie wartości bilansowej dłużnych notowanych papierów wartościowych o (1.044) tys. zł 

w wyniku spadku wyceny obligacji notowanej; 

 Zmniejszenie wartości dłużnych nienotowanych papierów wartościowych o (5.066) tys. zł m.in. 

przez utworzenie rezerwy na wartość nominalną obligacji zamiennych spółki wiodącej Huty 

Buczek S.A. w wysokości (4.600) tys. zł oraz na wartość nominalną i odsetki od obligacji 

zamiennych spółki mniejszosciowej Stolbud Gorzów S.A. na kwotę (456) tys. zł. 

 Reklasyfikacja należności z tytułu sprzedanych papierów wartościowych na pozostałe należności; 

 Reklasyfikacja zobowiązań z tytułu nabytych papierów wartościowych na pozostałe zobowiązania 

– zaliczkowe wpłaty na akcje (transakcje nie zamknięte) ; 

 Spadek o (246) tys. zł wartości pozostałych zobowiązań spowodowany zamknięciem dwóch 

transakcji sprzedaży pakietów mniejszościowych (otrzymane informacje o przeniesieniu własności 

na kupujących w 2001 roku); 

 Korekta amortyzacji rezerwy w wyceny dotycząca spółki wiodącej ZEM Zelmot S.A.; 
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 Wzrost pozostałych zobowiązań pozabilansowych o 181 tys. zł w wyniku uwzględnienia zawartej 

umowy sprzedaży dwóch pakietów mniejszościowych z wykonaniem opcji put; 

 Korekta rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych; 

 Wzrost straty netto z (7.417) tys. zł do (25.736) tys. zł jest konsekwencją wyżej opisanych zmian. 
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6. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK PORTFELA WIODĄCEGO, DZIAŁALNOŚĆ 

FUNDUSZU WOBEC TYCH SPÓŁEK ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU 

Na koniec 2000 roku portfel wiodący składał się z 17 spółek wniesionych do PPP oraz akcji spółek 

stowarzyszonych FWP VIS S.A. i PAK Sp. z o.o.  

Na wartość portfela wiodącego NFI Progress w największym stopniu ma wpływ sytuacja w spółkach: 

Fameg S.A., ZEM Zelmot S.A., Fenes S.A., WIMA S.A., Transbud Nowa Huta S.A. oraz FWP VIS S.A. 

Poniżej zostały zaprezentowane działania restrukturyzacyjne w spółkach portfela wiodącego, w tym 

jedna spółka Bacutil S.A. w likwidacji, gdzie proces likwidacji zakończył się na początku 2001 roku. 

Wartość bilansowa portfela wiodącego Funduszu ulegała zmianom w 2000 roku. Na jej poziom miały 

największy wpływ transakcje sprzedaży pakietów akcji: Prefbet Katowice S.A., Prefabet 

Kolbuszowa S.A., Prefabet Białe - Błota S.A. oraz ZAWTEX S.A oraz skosolidowanie udziału w wyniku 

netto spółek. 

6.1. FABRYKA MEBLI GIĘTYCH FAMEG  S.A.  

Przedmiot działalności oraz główne produkty  

Fameg S.A. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, specjalizującym się w produkcji mebli giętych, 

szkieletowych - klasycznych, stolarskich, tapicerowanych oraz mebli specjalnych.  

Fameg S.A. dostarcza swoje wyroby zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny, przy czym 

podstawowymi rynkami zbytu są rynki zagraniczne. W 2000 roku około 86,7% produkcji Spółki trafiło 

na eksport.  

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W spółce w II półroczu 2000 r. zaczęto dokonywać zmiany strategii rozwoju spółki. W związku z 

niepowodzeniem koncepcji budowy grupy kapitałowej opartej na kredytowanych inwestycjach 

kapitałowych (zakup Gdański Przemysł Drzewny S.A.), rozpoczęto realizować strategię koncentracji 

na zasadniczym obszarze swej działalności – tj. na produkcji krzeseł i innych mebli do siedzenia.  

Prowadzone są działania zmniejszające zaangażowanie spółki w majątek obrotowy poprzez sprzedaż 

nadmiernych zapasów i windykację należności. W ramach podjętego procesu restrukturyzacji spółki 

rozpoczęto przygotowania do sprzedaży zbędnych nieruchomości, zmianę polityki marketingowej i 

sprzedaży w kierunku rozbudowy kanałów dystrybucji na rynku krajowym i rynkach eksportowych. 

Spółka wdrażała w latach 1999-2000 zintegrowany system zarządzania MOVEX. W II półroczu 2000 

roku ujawniły się problemy związane z błędami popełnionymi przy konfiguracji systemu. W efekcie tych 
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błędów powstały przekłamania na drodze transmisji danych pomiędzy systemem MOVEX a systemem 

księgowym spółki. Wprowadzając system MOVEX w II kwartale 1999 roku zmieniono zasadę 

rozliczania kosztów zakupu. Aktywowane koszty zakupu w latach 1999 i 2000 osiągnęły znaczne 

wielkości zmniejszając się gwałtownie pod koniec roku. Ponadto prowadzona polityka w zakresie 

rozliczania międzyokresowych kosztów zakupu oraz cen standardowych doprowadziła do zawyżenia 

wartości zapasów, zaniżenia kosztów wytworzenia i tym samym zawyżania wyniku finansowego w 

roku1999 oraz 11 miesięcy 2000 roku. 

Obecnie podjęto rozległe prace nad usprawnieniem systemu MOVEX, prace te koncentrują się na 

wprowadzeniu procedur tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów, uruchomieniu systemu kontroli 

wewnętrznej, wprowadza się precyzyjne zasady odpowiedzialności za wprowadzane do systemu 

informacje. Dokonuje się zmian stosowanych w spółce zasad rachunkowości. 

Kondycja finansowa 

Spadek wartości kursów wszystkich głównych walut europejskich oraz dolara amerykańskiego w 

stosunku do złotego przy silnym uzależnieniu Spółki od eksportu miało w 2000 roku zdecydowanie 

negatywny wpływ na poziom przychodów, rentowność sprzedaży i konkurencyjność wyrobów 

Famegu. Znaczenie miały także dające się zauważyć oznaki zbliżającej się recesji na rynkach 

zachodnioeuropejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo znacznie spadł popyt na rynku 

krajowym spowodowany spadkiem siły nabywczej, rosnącym bezrobociem i utrzymywaniem się 

wysokich stóp procentowych w Polsce. 

Na stratę wykazaną przez spółkę w roku 2000 miały również wpływ utworzone rezerwy 

zabezpieczające ostrożną wycenę aktywów spółki. 

Perspektywy rozwoju 

Wpływ na rozwój spółki, oprócz czynników zewnętrznych takich jak polityka kursu walutowego, będzie 

miała skuteczność w przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji kosztowej, w tym w zakresie 

zatrudnienia. 

6.2. ZEM ZELMOT S.A.   

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

ZEM ZELMOT S.A. jest producentem osprzętu elektrotechnicznego do pojazdów samochodowych i 

motocykli - w tym przede wszystkim oświetlenia głównego i  pomocniczego, aparatury zapłonowej 

oraz – od 1998 roku – gumowo - metalowych części do samochodów. Znaczącą pozycję w 

przychodach stanowią dzierżawy 14,5%.  
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Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W spółce od początku roku prowadzone były zmiany organizacyjne mające na celu uporządkowanie 

struktury grupy kapitałowej. 

ZEM Zelmot S.A. kupił (za 1 zł), od Zelmot Handel, Centrum Sprzedaży Stali w Kętach jako 

samodzielnie bilansujący oddział (przez zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa). 

Złożone w II kwartale wnioski do Sądu Gospodarczego o ogłoszenie upadłości spółek zależnych 

Zelmot Narzędzia i Zelmot Technika Oświetleniowa  zostały odrzucone z powodu braku majątku na 

zabezpieczenie roszczeń wierzycieli (głównym wierzycielem jest spółka - matka na kwotę około 4,6 

mln zł). Wobec powyższego rozpoczęto procedurę wykreślania obu spółek z rejestru. 

Zakończono pomyślnie postępowanie sądowe mające na celu uzyskanie wpisu do Księgi Wieczystej 

ZEM Zelmot S.A., jako użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 22. 

Przeprowadzono nowy podział geodezyjny tej działki na mniejsze. 

Kondycja finansowa 

Sytuacja finansowa spółki jest bardzo zła. Strata na poziomie sprzedaży w bilansie skonsolidowanym 

przekroczyła 2,5 mln zł, a strata netto 6,5 mln zł. Podstawowym problemem spółki jest płynność 

finansowa.  

Perspektywy rozwoju 

Główną wartością spółki są grunty warszawskie. W związku z tym przygotowywany jest plan 

wyprowadzenia produkcji z tych nieruchomości przy jednoczesnym ograniczeniu linii produktowych do 

wykazujących rentowność lub plan likwidacji spółki Zelmot Handel. Obecnie Zarząd spółki będzie 

poszukiwał nabywców na spółki - córki prowadzące działalność produkcyjną. 

6.3. FABRYKA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH FENES S.A. 

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Fabryka Narzędzi skrawających FENES S.A. zajmuje się produkcją i sprzedażą narzędzi 

trzpieniowych, gwintowników, pił do metalu, pił do drewna. 

Zakład oprócz działalności produkcyjnej zajmuje się świadczeniem usług w zakresie hartowania i 

zgrzewania materiałów oraz regeneracji narzędzi. 
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Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Dokonano przeglądu powierzchni zajmowanych przez zakład pod względem ich optymalnego 

wykorzystania do celów produkcyjnych. Zwolnione powierzchnie przeznaczono pod wynajem dla firm 

zewnętrznych. 

W końcu 2000 roku poczyniono przygotowania na wydziałach produkcji podstawowej polegające na 

przemieszczeniu maszyn i urządzeń w celu organizacji dwóch wydziałów produkcyjnych w miejsce 

dotychczasowych trzech. 

Wyodrębniono i przygotowano pod względem technicznym oddzielne pomieszczenie przeznaczone 

pod instalację szlifierki NORMAC. 

Kondycja finansowa 

FENES S.A. znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Spółka wypracowała w 2000 roku zysk netto w 

wysokości 851,2 tys. zł dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży o 20,2 % w stosunku do roku 

poprzedniego i znacznie niższemu wzrostowi kosztów działalności. 

Taka sytuacja pozwoliła na zrealizowanie inwestycji ze środków własnych w wysokości 828,7 tys. zł i 

zgromadzenie na koniec roku środków finansowych w kwocie 448,9 tys. zł. 

Perspektywy rozwoju 

W najbliższym czasie Spółka będzie kontynuowała program inwestycyjny. m.in. w I kwartale 2001 roku 

dokonano zakupu szlifierki NORMAC do produkcji pił. 

Wdrożenie wymienionych inwestycji pozwoli na : 

- zwiększenie mocy produkcyjnych 

- poprawę jakości oferowanych wyrobów 

- większą elastyczność produkcji 

6.4. WI-MA S.A. 

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Spółka jest producentem wysokiej jakości przędz  bawełnianych i bawełnopodobnych z  włókien  

chemicznych (poliestrowych i wiskozowych) oraz  przędz mieszankowych, tj. bawełny  z  włóknami  

chemicznymi.  
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Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Obok działań marketingowych mających na celu zwiększenie sprzedaży, działania koncentrowały się 

na zachowaniu dyscypliny kosztowej. Zmniejszono m.in. koszty sprzedaży oraz zmniejszono 

zatrudnienie o 136 osób.  

Dokonano montażu i uruchomienia 6 przędzarek obrączkowych firmy Suessen i współpracujących z 

nimi 6 przewijarek firmy Murata. Zakupiono i wdrożono nowoczesne przędzarko-przewijarki firmy 

Suessen w technologii produkcji przędzy klasycznej (podstawowej dla Wi-My).  

Uzyskano prolongatę spłaty niespłaconej części pożyczki  i świadczenia uzyskanego z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. FGŚP odstąpił także od naliczania odsetek od 

niespłaconej części wierzytelności.  

W ramach pozbywania się nieruchomości nieprodukcyjnych, dokonano  sprzedaży  budynku stołówki 

firmie Black & White za kwotę 1,3 mln zł. 

Kondycja finansowa 

Sytuacja ekonomiczno-finansowa, zwłaszcza na tle głównych konkurentów,  spółki jest dobra. Rok 

2000 Wi-Ma zakończyła zyskiem w wysokości ok. 500 tys. zł przy przekroczeniu planu sprzedaży o 4 

%. Spółka zachowuje płynność finansową na bezpiecznym poziomie (wskaźnik szybki na poziomie 

1,61 na koniec roku), nie posiada zobowiązań długoterminowych, program inwestycyjny finansowany 

jest praktycznie ze środków własnych.  

Perspektywy rozwoju 

Unowocześnienie maszyn w spółce Wi-Ma S.A., przeprowadzone w ramach inwestycji, stawia spółkę 

na stosunkowo dobrej pozycji wśród innych tego typu i pozwala w przyszłości na wprowadzenie 

nowych, poszukiwanych przez rynek produktów (np. wysokojakościowa, nie wytwarzana w kraju 

przędza merceryzowana). Dużą szansą dla Spółki jest jej pozycja na rynku jako  jednej  z 

najnowocześniejszych przędzalni w Polsce, mogącej wykorzystać ten fakt w momencie upadku lub 

świadomej likwidacji innych gorszych przędzalni. 

6.5. TRANSBUD NOWA HUTA S.A. 

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Przedmiotem działalności Spółki jest transport drogowy, usługi serwisowe - autoryzowane serwisy 

MAN, STAR, STEYR, JELCZ, BOSCH, EBERSPRÄCHER, WEBASTO, KINZLE, JOST, WABCO, 

BPW oraz działalność handlowa - opony, części zamienne, samochody MAN i STAR, paliwa i smary. 
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Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W 2000 roku: 

- sprzedano łącznie 15 środków trwałych (w tym 10 pojazdów samochodowych i 5 urządzeń 

warsztatowych), 

- zwolniono do wykorzystania łącznie 800 m2 powierzchni magazynowej i biurowej. Zlikwidowano 

wiatę (magazyn) o powierzchni 125 m2, 

- prowadzono inwestycje w zakładowej stacji paliw – rozszerzono asortyment sprzedaży, 

wprowadzono skomputeryzowaną obsługę, 

- poniesiono nakłady na podniesienie standardu technicznego i estetyki wnętrz serwisów 

naprawczych MAN i STEYR, 

- łącznie w 2000 roku zwolniono 55 osób, 

- zawarto umowę przedstawicielstwa w Bielsku-Białej na prowadzenie sprzedaży samochodów 

MAN, 

- uruchomiono sprzedaż i serwis samochodów marki STAR. 

Kondycja finansowa 

W 2000 roku nastąpiło pogorszenie kondycji finansowej Spółki – wygenerowała ona stratę na 

sprzedaży a w całym rachunku – niewielki zysk netto. Równocześnie pogorszyła się sytuacja 

płynnościowa Spółki – nastąpił wzrost (w stosunku do 1999 roku) poziomu należności oraz 

zobowiązań. Pogorszyły się również wskaźniki płynności.  

Perspektywy rozwoju 

Strategia działalności Spółki na najbliższe lata nastawiona jest na wzrost dynamiki przychodów ze 

sprzedaży, co zostanie osiągnięte dzięki wzrostowi wydajności i organizacji pracy poprzez m.in. 

zmianę zasad zatrudniania kierowców i operatorów, realizację procedury certyfikacji ISO 9002. 

Ponadto dzięki rozwojowi usług logistycznych, rozszerzeniu oferty handlowej o najbardziej 

perspektywiczne produkty rozszerzone zostaną dotychczasowe rynki zbytu. Intensyfikacja sprzedaży 

będzie możliwa dzięki aktywnym działaniom marketingowym. 
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6.6. FABRYKA AKCESORIÓW MEBLOWYCH S.A. 

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Spółka od 1999 roku rozwija jako pierwsza w Polsce zaawansowaną i nowoczesną technologię 

odlewania produktów ze stopów magnezu.  

Odbiorcami wyrobów Spółki są przede wszystkim producenci mebli, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. 

Kolejną grupę odbiorców stanowią producenci stolarki budowlanej a następnie handel - 

przedstawiciele handlowi i hurtownicy. Firma współpracuje z ponad 500 klientami krajowymi i 

zagranicznymi. Kierunek sprzedaży eksportowej to przede wszystkim Niemcy. Udział eksportu w 

przychodach ze sprzedaży wynosi 26 %.  

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Na zwiększenie wartości aktywów spółki miała wpływ realizacja planu inwestycji, przede wszystkim 

modernizacja kotłowni i zainstalowanie nowoczesnych kotłów na paliwo dwumedialne. Na poprawę 

struktury majątku trwałego wpłynęło inwestowanie w nowe technologie produkcyjne i upłynnianie 

zbędnych maszyn i urządzeń. Rozszerzono sieć dystrybucyjną opartą na długoterminowych umowach 

z hurtownikami. Dzięki temu pozyskano licznych odbiorców w kraju. Rozwinięto sprzedaż wysyłkową 

do dotychczasowych odbiorców. Doskonalono strukturę organizacyjną pod kątem możliwości łączenia 

poszczególnych wydziałów produkcyjnych i weryfikacji przydatności poszczególnych stanowisk 

pracowniczych.  

Kondycja finansowa 

Pogorszenie kondycji finansowej spółki wynika z problemów dwóch branż, na rzecz których Spółka 

pracuje tj.: przemysłu meblarskiego i budownictwa. Dodatkowo negatywnie odbija się niski kurs marki 

niemieckiej i EURO, w których realizowany jest istotny wolumen eksportu. Pomimo tych napięć 

sytuacja Spółki jest dość dobra, co firma zawdzięcza systematycznej restrukturyzacji kosztowej.  

Perspektywy rozwoju 

Swój rozwój Spółka upatruje w zwiększeniu znaczenia w segmencie sprzedaży wyrobów wykonanych 

w technologii odlewnictwa magnezu. Duże znaczenie będzie miała spodziewana poprawa koniunktury 

w budownictwie oraz osłabienie kursu złotego. 
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6.7. POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A.  

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Spółka jest producentem przetworów zbożowych z czterech podstawowych zbóż, tj. pszenicy, żyta, 

jęczmienia i owsa. Z pszenicy i żyta produkuje mąki piekarnicze i cukiernicze, mąki detaliczne i otręby 

będące podstawowym surowcem wykorzystywanym w przemyśle paszowym. 

Z jęczmienia produkuje kasze, natomiast owies jest surowcem do produkcji płatków owsianych.  

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W 2000 roku kontynuowano działania restrukturyzacyjne w zakresie finansów poprzez stopniowe 

oddłużanie spółki w Agencja Rozwoju Przemysłu i EFSAL oraz spłaty kredytów skupowych. Dokonano 

również zmniejszenia zatrudnienia o 22%. Zakończono inwestycję budowy silosów zbożowych, co 

zwiększyło możliwości przechowalnictwa zbóż zakupionych w okresach niskich poziomów cen. Spółka 

uzyskała certyfikat ISO 9002. 

Kondycja finansowa 

Sytuacja finansowa spółki jest dobra, zanotowano poprawę podstawowych wskaźników finansowych. 

Spółka po raz pierwszy przeznaczyła połowę zysku netto na wypłatę dywidendy. 

Perspektywy rozwoju 

Dzięki przeprowadzonej w ubiegłych latach modernizacji linii produkcyjnych oraz zbiorników do 

przechowania zbóż spółka należy do czołowych przedsiębiorstw tej branży w Polsce i z powodzeniem 

konkuruje z innymi producentami. Spółka będzie dążyła do wzrostu udziału w rynku.  

6.8. MYSZKOWSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH ŚWIATOWIT S.A. 

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów metalowych gotowych, emaliowanych, 

ocynkowanych oraz zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.  

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Marketing 

1) Wprowadzono na rynek nowe, zmienione stylistycznie i udoskonalone technicznie modele 

kuchenek gazowych. 
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2) Wprowadzono na rynek nowe nie produkowane dotąd w Polsce wyroby - wiadra i wanny   z 

blachy nierdzewnej, wiadra lakierowane mające w założeniu zastąpić wiadra ocynkowane. 

3) Wprowadzono na rynek  kilkanaście nowych wzorów naczyń emaliowanych, tak w zakresie nowej 

kolorystyki, jak i dekoracji. 

4) Nawiązano aktywną współpracę handlową z sieciami handlowymi supermarketów, min. 

Biedronka, Ahold, Jumbo, Leclerc, Carrefour, Tesco, Avans. 

5) Stworzono nową komórkę organizacyjną, mającą za zadanie promowanie wyrobów Spółki i 

nawiązywanie kontaktów handlowych z klientami na terenach dawnego ZSRR. 

Produkcja 

1) Na wydziale emalierni zastosowano w produkcji nową, wysokowydajną technologię proszkowego 

nakładania powłok emalierskich oraz wdrożono do produkcji detergentową, bezkwasową 

technologię mycia detali przed emaliowaniem.  

2) Zakupiono i rozpoczęto prace projektowe pod instalację nowego, wysoko oszczędnego 

energetycznie pieca emalierskiego. 

Organizacja i kadry 

1. Kontynuowano prace nad pełnym wdrożeniem przez firmę kolejnego modułu (produkcja) 

zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. 

2. W 2000 r. znacznie zmniejszyło się zatrudnienie w Spółce. Zwolnionych zostało 176 osób. 

Ogółem zatrudnienie na 31.12.2000 r. wynosiło 598 osób. 

3. Restrukturyzacja majątku - sprzedano majątek trwały, w tym mieszkania zakładowe, hale oraz 

grunty na ogólną wartość 1 115,8 tys. zł  

Kondycja finansowa 

W 2000 roku Spółka osiągnęła minimalny poziom zysku netto.  

Na sytuację finansową Spółki w 2000 r.  szczególny wpływ wywarły : 

- wzrost poziomu należności spowodowany głównie trudnościami Banku Częstochowa i wstrzymaniem 

przez ten bank skupu faktur w ramach faktoringu, 

-  obniżenie poziomu zapasów oraz przyśpieszenie ich rotacji, 

- otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
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Perspektywy rozwoju 

Wysokie koszty produkcji i stosunkowo nieznaczne zyski wskazują na konieczność prowadzenia 

dalszego intensywnego procesu restrukturyzacji. Podjęte działania będą koncentrować się zwłaszcza 

na obniżce kosztów działania firmy, w tym na: 

1. „pozbycie się” zbędnych elementów majątku trwałego, 

2. modernizacji technologii wytwarzania wyrobów, 

3. modernizacji produkowanych wyrobów i wprowadzenie nowych asortymentów  

4. podziale Spółki na samodzielne jednostki wg klucza technologicznego oraz znalezienie inwestorów 

branżowych, chętnych do przejęcia utworzonych samodzielnych jednostek produkcyjnych oraz  

sprzedaż na ich rzecz wydzielonych części przedsiębiorstwa.  

6.9. ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK BIAFORM  S.A.  

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. są producentem sklejek ogólnego przeznaczenia 

suchotrwałych i wodoodpornych oraz sklejek specjalizowanych, tj. sklejek szalunkowych dla potrzeb 

budownictwa oraz sklejek tzw. laserowych do cięcia laserem. Spółka produkuje również sklejki 

foliowane, w tym sklejki antypoślizgowe oraz sklejki lakierowane.  

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W 2000 r. Spółka koncentrowała się na działaniach powodujących obniżenie kosztów i zmianę 

asortymentu produkowanych sklejek, polegającą na zastępowaniu formatu kwadratowego, formatami 

prostokątnymi zgodnie z potrzebami rynku. W tym celu wykonywano zmiany technologiczne i 

organizacyjne w procesie produkcji oraz dostosowywano - poprzez modernizacje - park maszynowy i 

obiekty. Osiągnięty efekt pozwolił odbudować utracone rynki zagraniczne. Dzięki nowej inwestycji 

wprowadzono do sprzedaży nowy produkt dzięki nowej inwestycji – sklejki lakierowane. 

Najpoważniejszą inwestycją była modernizacja kotłowni zakładowej i sieci ciepłowniczej, co pozwoliło 

przejść ze spalania miału węglowego na opalanie odpadami drzewnymi pochodzącymi z własnej 

produkcji. Następowała dalsza restrukturyzacja majątku poprzez jednoczesne z koniecznymi 

inwestycjami i remontami, zbywanie majątku nieprzydatnego, tj. zbędnych maszyn   i urządzeń oraz 

nieruchomości. Poprawę organizacji i zarządzania wymuszało wdrażanie systemu zapewnienia 

jakości wg normy ISO 9002. Przy dalszym obniżaniu ogólnego stanu zatrudnienia jednocześnie 

zwiększono ilość stanowisk w służbach marketingowo – handlowych i kontroli jakości. Uzgodniono z 

organizacjami związkowymi zmiany w systemie wynagradzania w kierunku całkowitego uzależnienia 
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premii motywacyjnych  od uzyskanej wydajności pracy, mierzonej wartością sprzedaży na jednego 

zatrudnionego. 

Kondycja finansowa 

Głównym problemem  Spółki  było utrzymanie płynności finansowej przy realizowaniu koniecznych dla 

dalszego funkcjonowania inwestycji. Inwestycje finansowane poprzez kredyt bankowy i leasing, 

spowodowały znaczny wzrost kosztów finansowych. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych przy 

spadku stanu zapasów i należności wpłynął na dalsze pogorszenie wskaźników płynności. 

Perspektywy rozwoju 

ZPS BIAFORM S.A. posiada opracowany i przyjęty przez Radę Nadzorczą biznes plan na lata 2001-

2006. Stanowi on podstawę dla opracowywanych planów rocznych. Głównym zagrożeniem jego 

realizacji jest malejąca opłacalność eksportu z powodu silnej presji na obniżenie cen i wydłużenie 

terminów płatności ze strony odbiorców zagranicznych,  przy niekorzystnym saldzie różnic kursowych 

dla eksporterów.  

6.10. WIGOLEN S.A.   

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja  tkanin polipropylenowych, tkanin kompozytowych dla 

budownictwa, tkanin okrągłotkanych (rękawa), big-bagów oraz worków, w tym skrzynkowych, 

produkcja włóknin, sznurka polipropylenowego oraz regranulatu. 

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Prowadzone działania restrukturyzacyjne podejmowane były przede wszystkim w obszarze sprzedaży 

wyrobów firmy, co zaowocowało zwiększeniem wartości eksportu o około 100% w porównaniu z 

rokiem poprzednim. W odniesieniu do majątku firmy działania restrukturyzacyjne ograniczały się do 

zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, scentralizowania decyzji finansowych, koncentracji produkcji w 

celu optymalizacji kosztów działalności firmy oraz zwiększenia sprawności zarządzania. Poza tym 

spółka generuje przychody z dzierżawy zbędnego majątku, które rocznie stanowią kwotę około 1 mln 

zł. Dodatkowo, z uwagi na pogorszenie sytuacji w otoczeniu Spółki, Zarząd opracował pod koniec roku 

2000 plan naprawczy, którego głównym założeniem jest odejście od produkcji wyrobów 

nierentownych, wydzielenie podmiotów zależnych lub sprzedaż części majątku. Realizacja programu 

nastąpi w roku 2001. 
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Kondycja finansowa 

Spółka ma poważne problemy z utrzymaniem płynności. Powodem takiego stanu rzeczy jest 

zmniejszenie poziomu przychodów ze sprzedaży w wyniku dużej konkurencji tanich wyrobów z 

importu. Dodatkowo silny złoty nie sprzyja atrakcyjności eksportu. 

Perspektywy rozwoju 

Utrzymujący się wysoki kurs złotego względem innych walut nie rokuje nadziei na poprawę sytuacji 

firmy, głównie z powodu tanich wyrobów importowanych. Działania zmierzające do rezygnacji z 

produkcji wyrobów nierentownych, koncentracja procesu produkcji, sprzedaż lub dalsza dzierżawa 

zbędnego majątku pozwolą dostosować firmę do realiów rynkowych. Konieczne jest jednak 

pozyskanie dla firmy partnera strategicznego.  

6.11. FAGUM – STOMIL S.A.   

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Spółka specjalizuje się w produkcji obuwia z gumy i z polichlorku winylu a także w produkcji 

gumowych artykułów technicznych (w tym: obkładów wałów, sznurów, tkanin gumowanych, 

mieszanek gumowych i klejów). 

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W zakresie restrukturyzacji produktowej zmodyfikowano wzory dotychczas produkowane oraz  

uruchomiono produkcję i sprzedaż nowych wzorów obuwia (m.in. buty specjalistyczne, rybackie). 

Prowadzono rozeznanie możliwości eksportu na nowe rynki oraz aktywizowano sprzedaż 

bezpośrednią. Z uwagi na brak środków pieniężnych, intensyfikowano działania mające na celu 

kompensatę należności od odbiorców, w tym głównie od górnictwa oraz uzyskano prolongaty 

kredytów (m.in. na 2,5 mln zł w Banku Komunalnym) i pozyskano kredyt w wys. 800 tys. zł na surowce 

w BISE. Większy nacisk położono na wykorzystanie kredytu wekslowego jako elementu tańszego 

finansowania bieżącej działalności w porównaniu do zwykłego kredytu bankowego. Zredukowano 

zatrudnienie o 100 osób. Spółka realizowała koncentrację produkcji, wydzielała zbędne 

pomieszczenia do wynajmu, podejmowała działania w celu sprzedaży nieruchomości fabrycznych 

(zgodnie z uchwałami WZA). 

Kondycja finansowa 

Spółka boryka się też z dużymi problemami związanymi ze znacznym zmniejszeniem popytu 

krajowego na obuwie ochronne. Dodatkowo negatywny wpływ na wyniki Spółki  wywarł m.in. wzrost 

cen ropy naftowej. Mimo znacznego obniżania kosztów stałych Spółka generuje wysokie straty (na 

koniec roku 4,8 mln zł). Występują również kłopoty z bieżącą płynnością.  
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Perspektywy rozwoju 

Szansą dla Spółki jest ustabilizowanie się sytuacji w otoczeniu (upadek największego konkurenta 

Stomilu Grudziądz) oraz przeprowadzenie restrukturyzacji majątkowej i znacznego „odchudzenia” 

zakładu, co w obecnej chwili (brak inwestorów chętnych na zakup nieruchomości), może okazać się 

zadaniem bardzo trudnym 

6.12. CONRES S.A.  

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży, handlu, usług, importu tkanin, 

maszyn i urządzeń szwalniczych. Główne produkty Spółki to: okrycia z tkanin (płaszcze, kurtki – 

damskie, męskie) oraz ubiory z tkanin (kostiumy, żakiety, spódnice, kamizelki, marynarki).  

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Po przekształceniach przeprowadzonych w poprzednich latach, w 2000r., w Spółce funkcjonowała już 

ścisła specjalizacja i podział rynków krajowego i eksportowego. Prowadzone działania miały na celu 

wprowadzenie na rynek angielski, francuski, włoski i szwajcarski nowej oferty odzieży w eksporcie 

pełnym.  

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w sytuacji kadrowej Spółki. Przeprowadzone zostały zwolnienia 

grupowe obejmujące 479 pracowników, w tym 407 przebywających na urlopach wychowawczych. 

Stan zatrudnienia na koniec 2000 roku z uwzględnieniem ruchu zwolnień i przyjęć zmniejszył się o 

100 osób. Dodatkowo zlikwidowana została praca dwuzmianowa, co było podyktowane kurczącym 

rynkiem, na którym funkcjonuje Spółka. 

W ramach restrukturyzacji majątkowej kontynuowano wydzierżawianie powierzchni użytkowej – 

dodatkowo wydzierżawiono część posiadanego budynku o powierzchni 750 m. kw. 

Kondycja finansowa 

Kondycja finansowa Spółki nieznacznie się poprawia, jednak nadal należy ją uznać za niestabilną. 

Duży wpływ na jej kształtowanie miało przeprowadzenie zwolnień grupowych. Dodatkowo, jako 

jeszcze jeden negatywny czynnik oddziałujący na stan finansów Spółki, należy uznać tendencje w 

kształtowaniu się wartości złotówki.  

Spółka nie ma problemów z płynnością – wskaźniki kształtują się na zadowalającym poziomie. 
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Perspektywy rozwoju 

Spółka działa na bardzo trudnym rynku oraz dodatkowo jest uzależniona od eksportu przerobowego. 

W najbliższym czasie dokonywane będą kolejne zmiany w technologii produkcji, mające poprawić 

jakość wyrobów. Dodatkowo planowana jest kontynuacja redukcji poziomu zatrudnienia. Największą 

szansą dla Spółki jest rozwój własnych kolekcji i eksportu pełnego. 

6.13. HUTA BUCZEK S.A.  

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

- produkcja rur stalowych i walców hutniczych, 

- działalność handlowa w kraju i za granicą w zakresie wyrobów hutniczych oraz wyrobów 

przemysłowych, 

- działalność usługowa w zakresie badań laboratoryjnych, chemicznych, metalurgicznych, 

wytrzymałościowych w oparciu o posiadaną bazę. 

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Działania restrukturyzacyjne w Spółce w 2000 r. skoncentrowane były na zwiększeniu sprzedaży 

produktów, a także udziału w rynku, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Poprzez ten kierunek 

działań już w I kwartale produkcja i sprzedaż rur ze szwem po raz pierwszy w historii Spółki 

przekroczyła poziom 4000 ton. Huta Buczek zwiększyła swój udział w rynku rur ze szwem do ok. 13%. 

W ramach restrukturyzacji majątkowej dokonano sprzedaży 11 ha gruntów za kwotę 5,8 mln. zł, co 

spowodowało polepszenie płynności finansowej Spółki, a także wydzierżawiono budynek stołówki. 

Kontynuowano prace związane z wyłączaniem części działalności Spółki w postaci spółek zależnych 

(m.in. utworzono Zakład Produkcji Rur Ciągnionych Sp. z o.o. ). 

Kondycja finansowa 

Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki w 2000 roku w nadal była trudna. W drugiej połowie roku 

pojawiła się tendencja spadkowa wielkości sprzedaży rur, co było konsekwencją załamania rynków 

zbytu oraz zaostrzenia konkurencji  cenowej. W związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji 

finansowej Spółki do dnia sporządzenia sprawozdania na dzień 31 grudnia 2000 roku utworzono w 

portfelu inwestycyjnym rezerwę na obligacje zamienne na akcje Huty Buczek S.A w wysokości 4.600 

tys. zł. Powodem tej decyzji były niekorzystne tendencje w kondycji finansowej Spółki oraz branży 

hutniczej. Nastąpiło zmniejszenie skali finansowania przez banki (wypowiedzenie umów kredytowych). 
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W lipcu 2001 roku przypada termin zapadalności obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 

ponad 10 mln zł. W związku z sytuacją Huty istnieje duże ryzyko nie wykupienia obligacji i 

konieczności dokonania konwersji na akcje. Z wyżej wymienionych powodów Zarząd Funduszu podjął 

decyzję o utworzeniu częściowej rezerwy na wartość nominalną obligacji. Jej wysokość została 

oszacowana na podstawie analizy ofert na zakup posiadanego pakietu akcji (biorąc pod uwagę 

ewentualną konieczność konwersji obligacji na akcje). Złożoność sytuacji Spółki wpływa na 

przedłużanie się procesu negocjacji sprzedaży Spółki potencjalnym inwestorom. 

Perspektywy rozwoju 

Spółka działa na bardzo trudnym i wrażliwym rynku cechującym się bardzo dużym nasileniem walki 

konkurencyjnej,  zarówno ze strony dużych podmiotów, jak i małych producentów oferujących 

najtańszy asortyment. W najbliższej przyszłości konieczne będzie związanie Spółki z którymś z 

liderów branży, co umożliwi dalszą restrukturyzację i zwiększanie udziału w rynku powstałego 

organizmu, głównie po uwzględnieniu efektów skali. 

6.14. WAMAG S.A.  

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Głównymi produktami spółki są urządzenia do przeróbki mechanicznej i klasyfikacji węgla, urządzenia 

transportowe, części zamienne do tych urządzeń, konstrukcje stalowe oraz odlewy żeliwne i staliwne 

do 1500 kg. 

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Prowadzone działania skierowane były przede wszystkim na ciągłe poszukiwanie atrakcyjnych rynków 

(energetyka, cementownie, ciepłownictwo), ze względu na konieczność zmniejszenia dużego udziału 

w przychodach ze sprzedaży na rynku górniczym i okołogórniczym. Poza działaniami rynkowymi 

zmniejszono wielkość zatrudnienia o 31 osób, wdrożono technologię gumowania bębnów, co 

pozwoliło wyeliminować wykonawstwo przez firmy zewnętrzne. Rozpoczęto prace konstrukcyjne 

nowych urządzeń: kruszarki dyskowej oraz typoszeregu pomp do transportu pneumatycznego.  

Kondycja finansowa 

Kondycja finansowa spółki jest bardzo zła. Duży udział branży górniczej i okołogórniczej w 

przychodach ze sprzedaży powoduje poważne trudności windykacyjne, zmniejszenie wielkości 

kapitału pracującego oraz narastanie zobowiązań spółki. Równocześnie wysoka wartość zadłużenia 

spółki może spowodować wzrost dążeń windykacyjnych wierzycieli.  
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Perspektywy rozwoju 

Wamag nie ma perspektyw rozwoju bez partnera strategicznego. Firmie potrzebny jest związek z 

inwestorem posiadającym szerokie kontakty w branży górniczej oraz gotowego zasilić Wamag w 

środki obrotowe. Mała atrakcyjność firmy dla inwestorów, dalekie położenie od rynków zbytu, trudna 

sytuacja finansowa oraz zagrożenie upadłością czynią proces poszukiwania partnera strategicznego 

bardzo trudnym. 

6.15. ZAKŁADY NAPRAWCZE S.A. W RYBNIKU 

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa, maszyn 

budowlanych, maszyn ogólnego przeznaczenia oraz produkcja konstrukcji  metalowych i ich części, 

jak również świadczenie usług  remontowych w tym zakresie. 

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Realizacja działań restrukturyzacyjnych w roku 2000, swym zakresem obejmowała sferę: 

- organizacyjno-kadrową, 

- majątkową, 

- marketingową, 

- finansową. 

W sferze organizacyjno-kadrowej: 

a) zmniejszono zatrudnienie o 1 osobę, 

b) rozwiązano umowy z firmami obcymi na wykonanie prac związanych z utrzymaniem ruchu      

zakładu oraz jego dozorowaniem. Przyjęto w/w zakres usług do wykonania poprzez zatrudnienie 

dodatkowych pracowników. 

W ramach działań dotyczących restrukturyzacji majątkowej wydzierżawiono: 

- 2 hale fabryczne, 

- składowisko zadaszone, 
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- budynki i pomieszczenia biurowe. 

Sprzedano zbędne maszyny, urządzenia i wyposażenie. 

W sferze restrukturyzacji finansowej, Spółka zakończyła w dniu 6.12.2000 r. postępowanie układowe 

otwarte w 1995 roku. Jednocześnie Spółka podjęła działania związane z otwarciem nowego 

postępowania układowego. 

Kondycja finansowa 

Spółka zanotowała w roku 2000 stratę netto w wysokości 23.871,1 tys. zł. 

W wyniku znacznego pogorszenia się  płynności finansowej w 2000 r. nastąpiło zajęcie przez organy 

egzekucyjne kont bankowych oraz wierzytelności Spółki. 

Sytuacja ta spowodowała, że plan sprzedaży wykonano w 68,3 %, głównie w wyniku: 

- braku możliwości sfinansowania dostaw materiałów i części handlowych, 

- braku możliwości terminowego realizowania zleceń. 

W celu odzyskania płynności finansowej Spółka złożyła do Sądu wniosek o otwarcie postępowania 

układowego.  

Perspektywy rozwoju 

Dnia 24.01.2001 r. Sąd Rejonowy w Rybniku otworzył postępowanie układowe. Głosowanie wierzycieli 

wyznaczono na dzień 20 czerwca 2001 r. 

Opracowano „Program uzdrowienia Zakładów Naprawczych S.A. na lata 2001 - 2006”. Realizacja w/w 

Programu umożliwi dalsze funkcjonowanie a następnie stworzy szansę na rozwój Spółki. 

6.16. ZAKŁADY PODZESPOŁÓW  RADIOWYCH  MIFLEX  S.A.   

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

Spółka specjalizuje się w produkcji kondensatorów tworzywowych, filtrów przeciwzakłóceniowych, 

generatorów do kuchni gazowych oraz powielaczy do OTVC. Zaspokaja potrzeby m.in. rynku sprzętu 

gospodarstwa domowego, oświetleniowego i radiowo - telewizyjnego. Dodatkowo Spółka prowadzi 

działalność usługową w zakresie wynajmu lub dzierżawy obiektów i powierzchni. 
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Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

Restrukturyzacja rynkowa  

- ograniczenie i zmiana asortymentu produkowanych wyrobów, w tym uruchomienie produkcji 

nowego typu filtrów pryzmatycznych na rynek zagraniczny,  

- pozyskanie nowych odbiorców Irlandii, Włoch, Belgii, Słowenii i Łotwy. 

Restrukturyzacja majątkowa 

- wydzierżawienie zwolnionych powierzchni produkcyjnych i biurowych do poziomu  

18 400 m2 (zwiększenie przychodów o 31 %), 

- sprzedaż wydziału metalizacji folii, przychodni zakładowej, ośrodka wypoczynkowego w 

Goszczanowie. 

Restrukturyzacja operacyjna 

- uruchomienie produkcji nowych wyrobów – kondensatorów pz MKP 3384, PT-1, MP-2, MP4, ME-2. 

Modernizacja konstrukcji wyrobów – kondensatorów WYP, WXP, KSPpz-010, MKSP-5P,  filtrów X15 

A, F3CF i generatora W07, 

- wykonano i wdrożono linię montażową do produkcji filtrów pz F3CF, 

- opracowano nową technologię zalewania kondensatorów MKSP-5P z wykorzystaniem urządzenia 

firmy "Dopag", 

- wdrożono do produkcji zwijek filtrów pz nawijarki ANP-100B nowej generacji, 

- opracowano i wykonano urządzenie do produkcji uzwojeń niskiego napięcia generatorów W07. 

Restrukturyzacja zatrudnienia 

- zmniejszenie zatrudnienia o 129 osób, tj. o 19,6 %. 

Restrukturyzacja organizacyjna 

- likwidacja oddziału produkcji powielaczy oraz kondensatorów świetlówkowych KOS – przekazanie 

w kooperację Miflex-Relax, 

- Przekazanie w kooperację produkcji elementów metalowych do firm Novum i AKO, 
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- Likwidacja wydziału produkcji podzespołów telewizyjnych (PV). 

 

Kondycja finansowa 

Działalność MIFLEX SA w 2000 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym netto. Spółka 

poniosła jednak stratę na sprzedaży, co wpłynęło głównie załamanie się koniunktury na rynkach 

zagranicznych oraz wysokie koszty restrukturyzacji zatrudnienia. 

Pozytywnie na wyniki finansowe Spółki wpłynęła działalność operacyjna (restrukturyzacja majątkowa).  

Osiągnięte w 2000 r. podstawowe wskaźniki ekonomiczno - finansowe świadczą o racjonalnej 

gospodarce środkami obrotowymi, poprawie płynności finansowej oraz wzroście wydajności pracy. 

Perspektywy rozwoju 

Rynek podzespołów elektronicznych wykazuje tendencje wzrostowe.  

Jednocześnie Spółka działając na rynku w oparciu o istniejącą bazę techniczno – produkcyjną, w 

obecnym kształcie, nie jest w stanie konkurować z dużymi firmami zagranicznymi. Szanse dalszego 

rozwoju będą bazować na znalezieniu inwestorów branżowych dla poszczególnych grup wyrobów. 

Długofalowym celem strategicznym Spółki będą więc powiązania kapitałowe w celu utworzenia 

nowych podmiotów gospodarczych.  

6.17. FABRYKA WYROBÓW PRECYZYJNYCH VIS S.A. – SPÓŁKA STOWARZYSZONA   

Przedmiot działalności oraz główne produkty 

FWP „VIS” S.A. jest producentem przyrządów pomiarowych, w tym m. in. suwmiarek, mikromierzy, 

głebokościomierzy oraz narzędzi skrawających, w tym m.in. gwintowników, narzynek i frezów. 

Działania restrukturyzacyjne w 2000 r. 

W 2000 r. większość prac restrukturyzacyjnych koncentrowała się na opracowaniu wielowariantowej 

koncepcji dalszego funkcjonowania firmy. Podstawowymi aspektami prowadzonych analiz były: 

problemy bieżącej działalności produkcyjnej Spółki, możliwości jej usytuowania poza aktualną 

siedzibą, doprowadzenia do osiągnięcia poprawy wskaźników jej rentowności oraz zbadanie 

przydatności poszczególnych składników majątkowych.  

Równocześnie prowadzono prace mające na celu uregulowanie sytuacji Grupy Kapitałowej VIS. 

Dodatkowo przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia w Spółce.  
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Kondycja finansowa 

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji rynkowej i gospodarczej. Jest to konsekwencją zarówno 

problemów wynikających z niezrealizowania zakładanych poziomów sprzedaży, jak i obsługi bardzo 

dużego zadłużenia Spółki. W konsekwencji Spółka  w 2000 r. wygenerowała stratę zarówno na 

poziomie sprzedaży, jak i wyniku netto oraz cały czas boryka się z problemami płynnościowymi.   

Perspektywy rozwoju 

Dalsze funkcjonowanie spółki jest uzależnione od prowadzenia zakładanego programu 

restrukturyzacji, w tym w krótkim okresie, z pozyskania środków ze sprzedaży zbędnego majątku. 
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7. CHARAKTERYSTYKA PORTFELA MNIEJSZOŚCIOWEGO 

Na koniec 2000 roku Fundusz posiadał akcje i udziały w 230 spółkach mniejszościowych, z czego 21 

spółek notowanych było na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i CeTO. Wartość 

bilansowa tych udziałów na dzień 31 grudnia 2000 r. wyniosła 42.222 tys. zł  i stanowiła 19,88% 

portfela inwestycyjnego Funduszu.  

Portfel mniejszościowy stanowi dla Funduszu źródło finansowania jego działalności i inwestycji w 

nowe przedsięwzięcia. Jest także źródłem  informacji o sytuacji finansowej poszczególnych branż i 

gałęzi gospodarki.  

W roku 2000 Fundusz  pozyskał ze sprzedaży pakietów mniejszościowych (wpływy) 18.085 tys. zł. 

Złożyły się na nie 62 transakcje sprzedaży akcji spółek. Pozyskane środki posłużyły na dokonanie 

inwestycji w spółki stowarzyszone, zwiększenie udziałów w pakietach mniejszościowych, inwestycje w 

pozostałe spółki spoza programu PPP oraz dłużne papiery wartościowe. 

Fundusz w swoim pakiecie mniejszościowym posiada 5 spółek, których udział przekracza 5 %: 

Nazwa Spółki Udział w kapitale 
akcyjnym 

BROWARY KARKONOSKIE S.A. 9,65% 

MOSTOSTAL BĘDZIN S.A. 8,80% 

BEZETEN S.A. 7,71% 

EDA S.A. 7,71% 

METRIX S.A. 6,61% 

20 spółek z portfela mniejszościowego o najwyższej wartości aktywów netto oraz ich udział w kapitale 

akcyjnym: 

Nazwa Spółki Wartość bilansowa 
netto 

Udział w kapitale 
akcyjnym 

ROKITA S.A. 3 107 3,17% 

ZCh DWORY S.A. 2 856 2,03% 

ZM ROPCZYCE S.A. 2 675 4,84% 

STILON S.A. 2 020 1,46% 

LENTEX S.A. 1 718 0,94% 

TRZEBIONKA S.A. 1 427 1,93% 

  Strona 42 



 
Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. za rok 2000 

CEMET S.A. 1 335 1,66% 

ELZAM S.A. 1 226 2,57% 

JEDYNKA WROCŁAWSKA S.A. 1 224 3,71% 

ERG S.A. 1 052 2,92% 

LUBIANA S.A. 886 2,42% 

KP SZCZAKOWA S.A.  811 1,93% 

FUGO S.A. 746 1,93% 

FAMUR S.A. 693 2,03% 

METRIX S.A. 648 6,61% 

PZZ S.A. 618 1,45% 

DRAGMOR S.A. 574 1,93% 

PAFAL S.A. 567 1,93% 

POLMOZBYT S.A. 543 1,93% 

ELANA S.A. 522 1,93% 

Razem 25.248  

W najbliższym okresie Fundusz będzie dążyć do sprzedaży wszystkich pakietów mniejszościowych, 

traktując sprzedaż pakietów mniejszościowych jako źródło finansowania innych projektów. Tak jak 

dotychczas będzie monitorowany rynek transakcji na rynku niepublicznym i wykorzystywane będą 

możliwości zbycia swoich akcji, najczęściej w połączeniu z Funduszem wiodącym, w celu uzyskania 

najkorzystniejszych warunków transakcji. Ponadto Fundusz będzie kontynuował współpracę z 

pozostałymi akcjonariuszami przy realizacji strategii określonych dla poszczególnych spółek.
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8. POZYCJA KONKURENCYJNA FUNDUSZU 

Narodowe Fundusze Inwestycyjne powstały jako element Programu Powszechnej Prywatyzacji. 

Otrzymały od Skarbu Państwa majątek w postaci tzw. spółek parterowych. Zajmują się ich 

restrukturyzacją i sprzedażą. Otrzymane w zamian środki są wykorzystywane zgodnie ze strategią 

poszczególnych funduszy. Większość NFI deklaruje wykorzystanie tych środków na nowe inwestycje. Z 

tych pieniędzy pokrywane są również koszty działania Funduszy i wynagrodzenia dla firm 

zarządzających majątkiem Funduszy (większość Funduszy posiada takie firmy). 

Narodowe Fundusze Inwestycyjne mają charakter funduszy zamkniętych, gdzie akwizycja kapitału 

następuje poprzez emisję akcji, a zysk z inwestycji w akcje Funduszu realizowany jest poprzez ich 

sprzedaż na rynku. Przewaga konkurencyjna nad klasycznymi zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi 

polega na nieograniczonej prawnie możliwości pozyskiwania kapitału poprzez zaciąganie zobowiązań o 

charakterze kredytowym, a także poprzez emisję papierów dłużnych. 

W Polsce na rynku inwestycyjnym, obok Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, działają także banki 

uniwersalne, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa 

ubezpieczeniowe oraz inne podmioty.  

Przewaga Narodowych Funduszy Inwestycyjnych na tym rynku w stosunku do części podmiotów 

konkurencyjnych wynika z faktu: 

 zwolnienia NFI z płacenia podatku dochodowego od zysku z inwestycji w akcje; 

 faktycznego zwolnienia osób prawnych z podatku od dywidend płaconych przez Fundusze; 

 braku istotnych ograniczeń inwestycyjnych odnośnie inwestycji w akcje polskich przedsiębiorstw; 

Podstawowymi zagrożeniami mogącymi wpłynąć na pogorszenie się pozycji konkurencyjnej 

Narodowych Funduszy Inwestycyjnych na rynku inwestycyjnym są: 

 ewentualne zmiany przepisów prawno-podatkowych prowadzące do pogorszenia warunków 

inwestycyjnych NFI w stosunku do innych funduszy inwestujących na rynkach akcji; 

 ograniczenia inwestycyjne NFI sprowadzające się do zakazu inwestycji zagranicznych oraz 

ograniczeń przy inwestycjach w instrumenty pochodne, nieruchomości oraz waluty (w przypadku 

NFI zarządzanych przez PZU NFI Management sp. z o.o. ograniczenie to nie dotyczy NFI Progress 

S.A). Są to ograniczenia typu statutowego, których zmiana może być utrudniona. 

W miarę redukcji portfela większościowego i mniejszościowego poszczególnych NFI coraz większe 

środki pieniężne przeznaczane są przez te instytucje na zakup akcji na rynkach publicznym i 
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niepublicznym oraz realizację nowych projektów inwestycyjnych. Tym samym następuje ciągły wzrost 

konkurencji na rynku NFI.  

Pod względem wielkości aktywów netto w wysokości 217.823 tys. zł NFI PROGRESS S.A. sytuuje się 

pośród Funduszy charakteryzujących się największymi aktywami na rynku.  

Pozycję NFI PROGRESS S.A. na rynku NFI charakteryzuje wciąż liczny portfel wiodący (17 spółek), 

przy czym atutem jest obecność w portfelu przynajmniej kilku interesujących spółek, dla których w 

najbliższym czasie będzie możliwe pozyskanie inwestorów strategicznych. 

Istotnym faktem jest wzrastający poziom środków płynnych w portfelu inwestycyjnym Funduszu oraz 

wysokie zasoby gotówkowe, które powinny umożliwić rozpoczęcie realizacji nowych projektów 

inwestycyjnych. 

Jednym z największych atutów strategicznym Funduszu jest posiadanie firmy zarządzającej (PZU NFI 

Management Sp. z o.o.) powiązanej z grupą ubezpieczeniową PZU.  

Właśnie wokół firm ubezpieczeniowych rozwinęły się najsilniejsze na świecie (obok grup bankowych) 

grupy zarządzające funduszami private equity. Firmy ubezpieczeniowe są też jednymi z głównych 

inwestorów w funduszach typu private equity. 

Powiązanie takie daje Funduszowi istotną przewagę konkurencyjną w przypadku rozpoczęcia 

funkcjonowania na rynku private equity/venture capital w Polsce w obszarach pozyskiwania środków na 

nowe inwestycje oraz poszukiwań potencjalnych inwestorów. Nie bez znaczenia jest fakt, iż 

inwestowanie razem z grupą PZU byłoby atrakcyjne dla wielu wiodących instytucji finansowych.  
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9. OCENA ZARZĄDZANIA I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ 

9.1. ZARZĄDZANIE PORTFELEM UDZIAŁÓW WIODĄCYCH 

W 2000 roku Fundusz, zgodnie z przyjętą strategią, realizował działania przede wszystkim 

ukierunkowane na redukcję posiadanego portfela spółek wiodących. Poprzez nadzór właścicielski 

wspierał procesy restrukturyzacyjne we wszystkich aspektach działalności kontrolowanych spółek, w 

tym głównie wspomagających możliwość pozyskania dla nich inwestorów strategicznych. I tak 

prowadzona była restrukturyzacja majątkowa, której celem było uwolnienie zbędnych aktywów oraz 

modernizacja wykorzystywanych gospodarczo przy równoczesnych procesach inwestycyjnych 

mających umocnić pozycję rynkową Spółek. Zmniejszany był poziom zatrudnienia w spółkach przy 

dodatkowo prowadzonych pracach związanych ze zmianami sposobu organizacji działalności 

dostosowującymi podmioty do odmiennej sytuacji wewnętrznej i w ich otoczeniu.  

Rok 2001 będzie drugim z kolei rokiem realizacji strategii Funduszu, zakładającej pozyskanie 

inwestorów strategicznych dla wszystkich spółek portfela wiodącego do końca 2002 roku. Na dzień 

sporządzenia niniejszego sprawozdania ww. proces w przypadku kilku podmiotów jest już mocno 

zaawansowany.  

Dodatkowo kontynuowane będą działania restrukturyzacyjne w spółkach, których podstawowymi celami 

będzie umacnianie ich pozycji rynkowej, dalszy rozwój oraz przygotowanie do oczekiwań potencjalnych 

inwestorów, tak by Fundusz mógł zmaksymalizować przychody z tytułu sprzedaży tych pakietów akcji. 

9.2. ZARZĄDZANIE PORTFELEM UDZIAŁÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 

Portfel mniejszościowy stanowi dla Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. źródło 

finansowania jego działalności i inwestycji w nowe przedsięwzięcia. Wybrane przedsiębiorstwa w tym 

portfelu, które ze względu na branże mogą stanowić szczególnie korzystne uzupełnienie portfela 

inwestycyjnego, mogą być traktowane jako potencjalne cele inwestycyjne. 

W ramach zarządzania akcjami mniejszościowymi Fundusz podejmował następujące działania: 

 realizował posiadane prawa korporacyjne poprzez udział w walnych zgromadzeniach 

akcjonariuszy, 

 realizował posiadane prawa majątkowe poprzez partycypowanie w podziale zysku w postaci 

dywidendy, 

 monitorował spółki biorące udział w programie NFI oraz spółki dopuszczone do publicznego obrotu, 
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 dokonywał transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych na podstawie wcześniej 

sporządzanych analiz, 

 wyszukiwał projekty typu venture capital, 

 współpracował z Funduszem posiadającym udziały wiodące w danej spółce, 

 wprowadzał swoich przedstawicieli do Rad Nadzorczych spółek z portfela mniejszościowego, w 

których posiadał odpowiednio wysoki udział w kapitale. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress 

S.A. posiada swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych następujących spółek z portfela 

udziałów mniejszościowych: Lubella S.A., Lubiana S.A., Stilon Gorzów S.A., Bolmar S.A., Zakłady 

Akumulatorowe ZAP S.A. 

W 2000 roku Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. zwiększył swoje zaangażowanie w trzech 

spółkach mniejszościowych: 

 zakupił 50.095 akcji spółki ZCh Alwernia S.A. po cenie 19 zł za jedną akcję angażując 952 tys.zł; 

  zakupił 10.175 akcji spółki PM Agata S.A. po cenie 36 zł za jedną akcję angażując 366 tys. zł; 

 zakupił 13.079 akcji spółki Metrix S.A. po cenie 8 zł za jedną akcję angażując 105 tys. zł. 

Aktywność Funduszu w obszarze portfela udziałów mniejszościowych jest ograniczona. W tym zakresie 

Fundusz jest i będzie w pewnym stopniu zależny od podjętych działań przez fundusz posiadający 

udziały wiodące. 

Strategicznym zamierzeniem wszystkich NFI zarządzanych przez PZU NFI Management Sp. z o.o. jest 

redukcja portfela udziałów mniejszościowego. Wynika to z m.in. z następujących czynników: 

 wpływ na zarządzanie spółkami z portfela udziałów mniejszościowego jest znikomy; 

 ograniczona wiedza na temat ogólnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z portfela udziałów 

mniejszościowych (powodem jest ilość tych spółek w portfelu - ponad 200 - oraz ograniczony 

dostęp do informacji źródłowych), 

 koszty obsługi prawno-finansowej spółek z portfela mniejszościowego (biur maklerskich, 

pracowników)są wysokie. 

Fundusz będzie kontynuował politykę wspierania działań pozostałych akcjonariuszy przy 

realizacji strategii określonych dla poszczególnych spółek. Jednocześnie będzie stanowczo 

przeciwdziałać niekorzystnym decyzjom dla pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. 
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9.3. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ 

W 2000 roku wolne środki pieniężne NFI PROGRESS S.A. (w znacznej części pochodzące ze 

sprzedaży akcji spółek z Programu NFI) inwestowane były w instrumenty zapewniające atrakcyjną 

stopę zwrotu, przy danym poziomie płynności oraz ryzyka związanego z poszczególnymi inwestycjami. 

W związku z powyższym do inwestycji tych zaliczone zostały inwestycje na rynku kapitałowym w akcje 

spółek dopuszczonych do obrotu na GPW w Warszawie pod warunkiem, że nie zostały uznane za 

inwestycje o znaczeniu strategicznym dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez 

PZU NFI Management Sp. z o.o. oraz wszystkie lokaty na rynku pieniężnym (skarbowe i komercyjne 

dłużne papiery wartościowe i depozyty). 

Na koniec roku 2000 za przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym uważane były inwestycje w akcje 

Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz inwestycje w akcje spółek Mostostal Zabrze S.A. i 

PPWK S.A.. 

9.3.1. Inwestycje na rynku kapitałowym 

Zgodnie z przyjętą strategią działalność inwestycyjna Funduszu dotyczyła w znacznym stopniu 

inwestycji na rynkach akcji, głównie ze względu na korzystną sytuację podatkową Narodowych 

Funduszy Inwestycyjnych dotyczącą inwestycji w akcje – zwolnienie zysku z inwestycji w akcje z 

podatku dochodowego od osób prawnych.  

Inwestycje NFI PROGRESS S.A. w akcje notowane na GPW ograniczały się głównie do inwestycji w 

akcje spółek o podwyższonej płynności i ugruntowanej pozycji na rynku kapitałowym. Intensywne 

działania na giełdzie były prowadzone w I kwartale 2000 roku w związku z bardzo dobrą koniunkturą na 

rynku w tamtym okresie czasu.  

W związku z przewidzianym załamaniem rynku na początku II kwartału i spadkami na giełdzie nowe 

inwestycje zostały ograniczone do minimum, w związku z czym można powiedzieć, że straty, które 

poniósł Fundusz w tym okresie są nieznaczne.  

9.3.2. Inwestycje na rynku pieniężnym 

Działalność lokacyjno - inwestycyjna na rynku pieniężnym i obligacji w 2000 roku wynikała w znacznej 

mierze z zasobności portfela inwestycyjnego NFI PROGRESS S.A. Pod koniec roku Fundusz skupił się 

na lokatach krótkoterminowych ze względu na planowane w krótkiej perspektywie duże nakłady na tzw. 

nowe projekty inwestycyjne. Ostatecznie jednak plany te nie zostały zrealizowane. 
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Dłużne papiery wartościowe (głównie skarbowe) i depozyty zajmowały kolejne dwie pozycje po akcjach 

notowanych: 43% i 9%.  

Dysponujący znaczącymi zasobami środków płynnych NFI PROGRESS S.A., pomimo 

zapotrzebowania na środki pieniężne w związku ze zobowiązaniem inwestycyjnym wobec spółki 

FWP VIS S.A. (12,5 mln PLN), spodziewając się spadku rynkowych stóp procentowych przed końcem 

2000 roku angażował środki w dłużne papiery wartościowe o okresie zapadalności przekraczającym 

1 rok.  

9.4. NOWE INWESTYCJE 

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A., którego majątkiem zarządza PZU NFI 

Management Sp. z o.o. dokonał w 2000 roku następujących inwestycji w spółki spoza Programu 

Powszechnej Pr 

9.4.1. PAK Sp. z o.o. 

W marcu 2000 r Fundusze, których majątkami zarządza PZU NFI Management Sp. z o.o. (Drugi 

NFI S.A. i NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.) oraz Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. zawiązały spółkę pod 

firmą PAK Sp. z o.o. w Polanicy Zdroju. Podstawową działalnością spółki jest produkcja butelek  PET o 

objętości 1,5 l na potrzeby rozlewni wód mineralnych ZUK S.A.  

NFI Progress S.A. objął 22.800 udziałów po 50 zł każdy za kwotę 1.140 tys. zł, co stanowi 30 % 

kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

Inwestycja w PAK Sp. z o.o. jest inwestycją o charakterze średnioterminowym. Spółka rozwija się 

zgodnie z założeniami generując dodatni wynik finansowy począwszy od pierwszego roku działalności 

gospodarczej. Prognozy na rok bieżący przewidują bardzo istotną progresję sprzedaży i wzrost 

wyników finansowych. Inwestycja w PAK Sp. z o.o. powinna być rozpatrywana w kontekście przyszłej 

prywatyzacji Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich,  która powinna nastąpić w 2002 roku. 

Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji powinna kształtować się na poziomie nie niższym niż 20 - 25% 

p.a. Obecnie notowane jest zainteresowanie nabyciem spółki ze strony lokalnych podmiotów  

gospodarczych. 
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9.4.2. Mostostal Zabrze S.A. 

Inwestycja w akcje Mostostalu Zabrze S.A. jest inwestycją o charakterze długoterminowym. 

Zaangażowanie Funduszu w spółkę było zwiększane poprzez zakupy akcji na giełdzie w okresie 

marzec – grudzień 2000 roku.  

NFI Progress S.A. nabył na GPW w Warszawie 606.171 akcji Spółki płacąc średnio 12,34 zł za jedną 

akcję i angażując 7.488 tys. zł. Akcje będące własnością Funduszu stanowią 2,98 % kapitału akcyjnego 

i tyle samo ogólnej liczby głosów na WZA.  

Celem zaangażowania Funduszu jest aktywne uczestnictwo w ostatnim etapie konsolidacji rynku 

budowlanego w Polsce poprzez fuzję Mostostalu Zabrze S.A. i PIA Piasecki S.A., w wyniku której 

powstanie jedna z największych grup budowlanych na rynku polskim. Aktualnie finalizowane są 

rozmowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. i dominującymi akcjonariuszami PIA Piasecki S.A. 

w sprawie szczegółowych parametrów finansowych i czasowych procesu łączenia spółek, w tym w 

zakresie parytetu wymiany akcji. 

Powodzenie fuzji powinno istotnie przełożyć się na wzrost wartości spółki – a co za tym idzie także na 

wzrost jej giełdowych notowań.  Wyjście ze spółki powinno nastąpić nie wcześniej niż w 2003 roku na 

rzecz inwestora branżowego. 

9.4.3. PPWK S.A. 

Inwestycja w Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Warszawa – 

Wrocław S.A. jest inwestycją krótkoterminową przeprowadzona wspólnie przez trzy Fundusze, których 

majątkami zarządza PZU NFI Management Sp. z o.o. We wrześniu 2000 r. Fundusze przekroczyły 

16,8% ogólnej liczby głosów na WZA spółki łącznie angażując 9,7 mln zł. 

NFI Progress S.A. nabył 189 000 akcji Spółki po średniej cenie 17,10 zł za kwotę 3.232 tys. zł. Na dzień 

31 grudnia 2000 roku posiadane akcje stanowiły 5,64% ogólnej liczby głosów na WZA i 7,34% kapitału 

akcyjnego. 

Fundusze związane są umową opcyjną dotyczącą zbycia akcji PPWK S.A. zapewniającą wyjście z 

inwestycji. Umowa opcyjna gwarantuje Funduszom stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 24% p.a. 

Całość akcji powinna zostać zbyta do dnia 29 czerwca 2001 roku. 
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10. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI O WARTOŚCI POWYŻEJ 

500.000 EURO 

Fundusz nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi spełniającymi warunki, o których mowa w § 

2 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i 

zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. 98.163.1160). 
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11. UMOWY ISTOTNE DLA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 

W dniu 24 stycznia 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z SOLBET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Sp. z o.o.  z siedzibą w Solcu Kujawskim umowę sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo Produkcji 

Betonów PREFABET – KOLBUSZOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolbuszowej. Na podstawie 

umowy NFI Progress S.A. sprzedał 116.721 akcji spółki stanowiących 33% kapitału akcyjnego spółki 

za łączną cenę 3.025.408,32 zł tj. 25,92 zł za jedną akcję. 

W dniu 16 lutego 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z SEMPERIT Aktiengesellschaft Holding AG 

(spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem austriackim) umowę sprzedaży 130.746 akcji spółki 

STOMIL BEŁCHATÓW S.A. z siedzibą w Rogowcu. Akcje STOMIL BEŁCHATÓW S.A. znajdowały się 

w obrocie publicznym i notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

Akcyjna. Akcje zostały sprzedane 10 maja 2000 roku w wyniku ogłoszenia wezwania publicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. NFI 

Progress S.A. sprzedał posiadane akcje za łączną kwotę 2.745.666  tj. 21 zł za jedną akcję.  

W dniu 29 marca 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A., Drugim 

NFI S.A. oraz Zakładem Uzdrowisk Kłodzkich Spółka Akcyjna umowę na podstawie której strony 

postanowiły zawiązać w terminie do 31 marca 2000r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Polanicy Zdrój pod firmą PAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem jest 

produkcja i sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych typu PET na potrzeby Zakładów Uzdrowisk 

Kłodzkich Spółka Akcyjna. NFI Progress S.A. w zawiązanej spółce objął 22.800 udziałów po 50 zł 

każdy o łącznej wartości 1.140.000 zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.800.000 zł. 

W dniu 31 maja 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z osobami fizycznymi: Dariuszem Kaczmarkiem, 

Krystyną Kaczmarek i Edwardem Kaczmarkiem  umowę sprzedaży akcji spółki Przedsiębiorstwo 

Produkcji Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach. Na 

podstawie umowy NFI Progress S.A. sprzedał 273.900 akcji spółki stanowiących 33% kapitału 

akcyjnego spółki za łączną cenę 4.289.274 zł tj. 15,66 zł za jedną akcję. 

W dniu 14 czerwca 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z POLCAR Sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach umowę sprzedaży pakietu mniejszościowego akcji spółki Katowickie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego BUDUS  Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Na podstawie 

umowy NFI Progress S.A. sprzedał 31.480 akcji spółki za łączną cenę 1.012.711,60 zł tj. 32,17 zł za 

jedną akcję.  

W dniu 5 września 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z osobami fizycznymi: Dariuszem 

Kaczmarkiem, Krystyną Kaczmarek i Edwardem Kaczmarkiem umowę sprzedaży akcji Zakłady 

Urządzeń Chemicznych TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. Na podstawie umowy 

NFI Progress S.A. sprzedał 12.535 akcji spółki za łączną cenę 482.597,50 zł tj. 38,50 zł za jedną 

akcję. Prawo własności akcji zostało przeniesione w 2001 roku. 
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W dniu 15 września 2000 roku w odpowiedzi na ofertę CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie              

NFI Progress S.A. złożył w Domu Maklerskim INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie zlecenie 

sprzedaży 207.692 akcji Zakładów Chemicznych ALWERNIA S.A. z siedzibą w Alwerni po cenie 23 zł 

za jedną akcję tj. za łączną kwotę 4.776.916 zł. 

W dniu 19 września 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z Arnhold and S. Bleichroeder Inc. umowę 

zobowiązującą NFI Progress S.A. do nabycia od Arnhold and S. Bleichroeder Inc.  w dniu 

20.09.2000r. 414.967 akcji spółki FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna.  

W dniu 30 października 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z grupą inwestorów (151 osób 

fizycznych) będących pracownikami spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU Bawełnianego ZAWTEX  S.A. z 

siedzibą w Zawierciu umowę sprzedaży akcji spółki. Na podstawie umowy NFI Progress S.A. sprzedał 

36.300 akcji stanowiących 33% kapitału akcyjnego za łączną kwotę 36.300 zł tj. 1 zł za jedną akcję.  

W dniu 8 listopada 2000 roku NFI Progress S.A. zawarł z Zakładami Naprawczymi S.A. z siedzibą w 

Rybniku umowę zastawu rejestrowego na udziałach Zakłady Naprawcze S.A. w kapitale zakładowym 

Spółdzielni Mieszkaniowej WRĘBOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku w ilości 48.529 udziałów po 

100 zł każdy, co stanowi równowartość 4.852.900 zł. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 

wierzytelności zastawnika powstałej z tytułu gwarancji udzielonej przez NFI Progress S.A. w dniu 28 

czerwca 1999 roku na rzecz Raiffeisen Centrobank S.A., jako zabezpieczenie spłaty kredytu 

zaciągniętego przez Zakłady Naprawcze S.A. w kwocie 271.331,56 zł. 
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12. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZKI, 
PORĘCZENIACH I GWARANCJACH 

1. W dniu 28 lipca 1997 roku Fundusz udzielił Raiffeisen Centrobank S.A. w Warszawie gwarancji 

spłaty kredytu jako zabezpieczenia udzielonego przez ten bank Hucie Buczek  S.A. kredytu w 

wysokości 7 000 tys. zł. Gwarancja zabezpieczona jest zgodnie z umową przewłaszczenia z dnia 

6 sierpnia 1997 roku poprzez przeniesienie własności na rzecz Funduszu zgrzewarki do rur. 

Gwarancja ważna jest do dnia 28 lutego 2002 roku. Na dzień 31 grudnia 2000 roku stan 

zadłużenia Huty Buczek S.A. z tytułu zaciągniętego kredytu wynosił 1 063 tys. zł. 

2. W dniu 28 czerwca 1999 roku Fundusz udzielił Raiffeisen Centrobank S.A. w Katowicach 

gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Zakłady Naprawcze „Rybnik” S.A. na kwotę 

310 tys. zł. Gwarancja udzielona została bez zabezpieczenia i obowiązywała do 31 lipca 2000 

roku. W dniu 28 sierpnia 2000 roku Fundusz spłacił na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 

zobowiązania z tytułu wyżej wymienionego poręczenia w wysokości 271 tys. zł. Zgodnie z 

uchwałą 17/XI/2000 NFI PROGRESS S.A. z dnia 13 listopada 2000 roku Fundusz wyraził zgodę 

na spłatę w ratach przez ZN Rybnik S.A. zobowiązania w kwocie 271 tys. zł wynikającego ze 

spłaconej przez NFI PROGRESS S.A. gwarancji udzielonej przez Raiffesen Bank Polska S.A. 

spółce ZN Rybnik S.A. 

3. W dniu 16 września 1999 roku Fundusz zobowiązał się w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy na zakup akcji Fabryki Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. do podwyższenia kapitału 

akcyjnego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 12 500 tys. zł. Środki z 

podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone na dokonanie inwestycji w majątek obrotowy lub 

trwały Spółki. 

Fundusz w 2000 roku nie zaciągał innych kredytów i pożyczek. W księgach handlowych nie ma 

księgowań dotyczących udzielonych poręczeń i gwarancji. 
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13. INFORMACJE O UDZIELONYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH 

1. W dniu 21 lutego 2000 roku podpisano umowę pożyczki w wysokości 1 tys. zł dla spółki „Przy 

Parku” Sp. z o.o.; spłata pożyczki ma nastąpić 31 grudnia 2002 roku. Pożyczka jest 

oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, określonej jako WIBOR 6M powiększony o 5 

punktów procentowych. Płatność odsetek przypada na dzień zwrotu pożyczki.  

2. W dniu 21 lutego 2000 roku podpisano umowę pożyczki w wysokości 2 tys. zł dla „Papiernia” 

Sp. z o.o.; spłata pożyczki ma nastąpić 31 grudnia 2002 roku. Pożyczka jest oprocentowana 

według zmiennej stopy procentowej, określonej jako WIBOR 6M powiększony o 5 punktów 

procentowych. Płatność odsetek przypada na dzień zwrotu pożyczki.  

3. W dniu 21 lutego 2000 roku podpisano umowę pożyczki w wysokości 4 tys. zł dla „Międzyrzecze” 

Sp. z o.o.; spłata pożyczki ma nastąpić 31 grudnia 2002 roku. Pożyczka jest oprocentowana 

według zmiennej stopy procentowej, określonej jako WIBOR 6M powiększony o 5 punktów 

procentowych. Płatność odsetek przypada na dzień zwrotu pożyczki.  

4. W dniu 21 lutego 2000 roku podpisano umowę pożyczki w wysokości 8 tys. zł dla „Łąki 

Konstancińskie” Sp. z o.o.; spłata pożyczki ma nastąpić 31 grudnia 2002 roku. Pożyczka jest 

oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, określonej jako WIBOR 6M powiększony o 5 

punktów procentowych. Płatność odsetek przypada na dzień zwrotu pożyczki.  

5. W dniu 27 września 2000 roku Fundusz udzielił nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 

500 tys. zł Przedsiębiorstwu Odzieżowemu CONRES S.A.. Pożyczka została przeznaczona na 

wsparcie restrukturyzacji  zatrudnienia w Spółce. Spłata pożyczki ma nastąpić jednorazowo w 

terminie do dnia 20 września 2001 roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest                         

weksel in blanco poręczony przez CONRES Trading Sp. z o.o. w Rzeszowie.  
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14. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ FUNDUSZ W DANYM ROKU OBROTOWYM 

WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W 2000 roku Fundusz nie dokonywał emisji papierów wartościowych. 
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15. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ I WYNIKI FINANSOWE FUNDUSZU 

Czynniki i zdarzenia mające istotny wpływ na działalność gospodarczą i wyniki finansowe Funduszu 

można podzielić na czynniki zewnętrzne, na które Zarząd nie ma wpływu oraz na czynniki 

wewnętrzne, które są bezpośrednim wynikiem działań podejmowanych przez Zarząd w celu 

zwiększania wartości Funduszu. 

Do czynników zewnętrznych, które niewątpliwie oddziaływują na działalność gospodarczą Funduszu i 

jego wynik finansowy należą: 

 koniunktura gospodarcza na świecie, 

 sytuacja makroekonomiczna Polski, 

 działania konkurencyjne otoczenia, 

 nadzwyczajne zdarzenia (np. klęski żywiołowe).  

W najbliższej przyszłości sytuacja gospodarcza Polski będzie mieć istotny wpływ na działalność 

gospodarczą Funduszu i osiągany przez niego wynik finansowy, w szczególności zaś poprzez wyniki 

finansowe spółek portfela wiodącego.  

Stabilny rozwój działalności gospodarczej Funduszu będzie zależał głównie od takich czynników jak: 

 utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego, 

 stabilność podatkowa i legislacyjna, 

 spadek inflacji i bezrobocia, 

 stabilność systemu społeczno-politycznego, 

 rozwój rynku kapitałowego. 

Drugim ważnym czynnikiem, w dużym stopniu niezależnym od Zarządu, jest stale wzrastająca 

konkurencja na rynku inwestycji kapitałowych. Coraz więcej instytucji finansowych jak banki, fundusze, 

towarzystwa powiernicze lokują swoje środki w papiery wartościowe polskich przedsiębiorstw i przez 

to stają się pośrednimi konkurentami Funduszu. Uchwalona w roku 1997 ustawa o funduszach 

inwestycyjnych stworzyła ramy prawne dla powstania towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od połowy 

1999 roku można zaobserwować napływ kapitału pochodzącego od Otwartych Funduszy 

Emerytalnych, powstałych w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych, które znaczną 

część swych aktywów finansowych lokują na krajowym rynku kapitałowym. 
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Do czynników wewnętrznych istotnych dla prowadzonej działalności gospodarczej i osiąganych 

wyników finansowych Funduszu należą: 

 prowadzeniu nadzoru nad Spółkami wiodącymi znajdującymi się w portfelu, w szczególności 

prowadzeniu restrukturyzacji spółek znajdujących się w złej sytuacji finansowej, 

 wspomaganie finansowania Spółek wiodących w celu realizacji ich programów rozwojowych, 

 restrukturyzacja portfela inwestycyjnego poprzez ograniczanie liczby spółek w portfelu spółek 

wiodących, znaczną redukcję liczby spółek w portfelu mniejszościowym, koncentrację na 

wybranych branżach, 

 pozyskiwanie inwestorów dla spółek wiodących, 

 dokonanie nowych inwestycji w spółki spoza programu PPP, które zgodnie z przyjętą strategią 

Funduszu mają w przyszłości stanowić główny trzon portfela inwestycyjnego, 

 ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i zapewnienie adekwatnego do powierzonych 

zadań systemu motywacyjnego, 

 działania zmierzające do podwyższenia kapitału akcyjnego. 
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16. OPIS SYTUACJI KADROWEJ FUNDUSZU I FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ 

ZMIAN W ZASADACH ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA 

Fundusz 

Na dzień 31 grudnia 2000 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A. zatrudniał 4 osoby, w 

tym: 

 Prezes Zarządu       1 osoba   

 Główna Księgowa - Członek Zarządu    1 osoba 

 Samodzielna Księgowa      1 osoba  

 Analityk        1 osoba 

Dwie osoby legitymują się wyższym wykształceniem, pozostałe dwie osoby wykształceniem średnim. 

Firma zarządzająca 

PZU NFI Management Sp. z o.o. – firma zarządzająca majątkiem Funduszu, na 31 grudnia 2001 roku 

zatrudniała 39 osób w tym: 

 Zarząd        3 osoby 

 Byli członkowie Zarządu w okresie wypowiedzenia    4 osoby 

 Departament Zarządzania Portfelem Wiodącym   9 osób 

 Departament Analiz       2 osoby 

 Departament Zarządzania Płynnością    5 osób 

 Departament Inwestycji      2 osoby 

 Departament Prawny      3 osoby 

 Departament Księgowości      2 osoby 

 Biuro Zarządu       4 osoby 

 Doradca Zarządu ds. Public Relations    1 osoba 

 Doradca Zarządu ds. Mediacji i Sporów Zbiorowych   1 osoba 

 Pracownice na urlopach macierzyńskich i/lub wypoczynkowych 3 osoby 
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17. ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

FUNDUSZ 

17.1. ZARZĄD FUNDUSZU 

Skład Zarządu Funduszu na dzień 1 stycznia 2000 r.: 

 Paweł Nowakowski  Prezes Zarządu 

 Joanna Kaczorek  Członek Zarządu 

Z dniem 13 marca 2000 r. Zarząd NFI PROGRESS S.A. odwołał prokurę udzieloną Januszowi 

Michalakowi.   

17.2. RADA NADZORCZA FUNDUSZU 

Skład Rady Nadzorczej NFI PROGRESS S.A. na dzień 1 stycznia 2000 r. :  

 Jerzy Bartosiewicz    Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Zbigniew Niezgoda    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 Jacek Waśniewski    Sekretarz Rady Nadzorczej 

 Tomasz Siemoniak    Członek Rady Nadzorczej 

 Adam Krynicki    Członek Rady Nadzorczej 

 Lucyna Łoszakiewicz – Świętochowska Członek Rady Nadzorczej 

 Marek Wójcik    Członek Rady Nadzorczej  

W dniu 21 września 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI PROGRESS S.A. w związku z 

upływem II kadencji Rady Nadzorczej Funduszu w składzie: 

Jerzy Bartosiewicz – Przewodniczący, Zbigniew Niezgoda – Wiceprzewodniczący, Jacek Waśniewski 

– Sekretarz, Adam Krynicki – Członek,  Lucyna Łoszakiewicz-Świętochowska – Członek,  Tomasz 

Siemoniak – Członek, Marek Wójcik – Członek, 
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powołało do Rady Nadzorczej III kadencji następujące osoby:  

Jerzy Bartosiewicz, Jarosław Andrzej Jasik, Dariusz Poniewierka, Janusz Stanisław Sosnowski, Piotr 

Kowalczewski, Ludomir Handzel, Tomasz Chyz.  

W dniu 29 września 2000 r. do Rady Nadzorczej NFI PROGRESS S.A. wpłynęła rezygnacja Janusza 

Sosnowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Funduszu.  

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej odbyło się 30 października 2000 r. Na kolejnym 

posiedzeniu w dniu 7 listopada 2000 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w składzie:  

 Ludomir Handzel    Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Piotr Kowalczewski    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Poniewierka   Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Jerzy Bartosiewicz    Członek Rady Nadzorczej,  

 Jarosław Andrzej Jasik   Członek Rady Nadzorczej,  

 Janusz Stanisław Sosnowski  Członek Rady Nadzorczej,  

 Tomasz Chyz    Członek Rady Nadzorczej.

  Strona 61 



 
Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. za rok 2000 

18. WYNAGRODZENIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

Łączna wartość wynagrodzeń brutto i odszkodowań wypłaconych przez Fundusz (w pieniądzu i 

naturze) dla osób zarządzających w 2000 r. wyniosła: 642 tys. zł. Łączna wartość wynagrodzeń (w 

pieniądzu i naturze) dla osób nadzorujących wyniosła: 480 tys. zł. 

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Funduszu sprawującego funkcję w Radzie Nadzorczej 

spółki stowarzyszonej w 2000 roku wyniosła 29 tys. zł brutto. 
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19. WARTOŚĆ POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ FUNDUSZ OSOBOM 

ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM 

W księgach 2000 r. nie figurują pożyczki udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich 

osobom bliskim. Fundusz nie udzielał gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym. 
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20. LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI FUNDUSZU 

ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ 

FUNDUSZU, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I 

NADZORUJĄCYCH 

Zarząd: 

 Paweł Nowakowski – Prezes Zarządu 2 906 akcji 

 Joanna Kaczorek – Członek Zarządu      11 akcji 

Rada Nadzorcza: 

 Ludomir Handel          0 akcji 

 Piotr Kowalczewski          0 akcji 

 Dariusz Poniewierka       46 akcji 

 Jarosław Jasik          0 akcji 

 Janusz Sosnowski          0 akcji 

 Jerzy Bartosiewicz          0 akcji 

 Tomasz Chyz          0 akcji
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21. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CONAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA 

Stan na 31 grudnia 2000 roku   

 Nazwa Akcjonariusza Funduszu Liczba głosów na 
WZA 

Procent kapitału 
akcyjnego 

1. Grupa PZU 6 091 868 20,27% 

PZU S.A. 3 046 453 10,14% 

PZU Życie S.A. 3 045 415 10,13% 

2. Raiffeisen Ost Invest GmbH 4 436 396 14,76% 

3. Skarb Państwa 4 051 420 13,48% 

4. NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. 2 869 599 9,55% 

5. Deutsche Bank Securities Inc. 1 909 000 6,35% 

6. Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 1 564 943 5,21% 

Akcje Funduszu 30 056 124  
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22. PODSTAWOWE ELEMENTY STRATEGII FUNDUSZU 
 

NFI Progress S.A. jest jednym z trzech Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PZU 

NFI Management Sp. z o.o. 

 

Celem strategicznym Zarządu Funduszu jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji w akcje Funduszu 

dla jego akcjonariuszy realizowana poprzez: 

 poprawę efektywności zarządzania Funduszem, w szczególności zwiększanie stopy zwrotu 

z zarządzanych aktywów; 

 obniżenie kosztów zarządzania Funduszem; 

 prawidłową wycenę aktywów poprzez cyklicznie prezentowanie wyceny dyrektorskiej 

przeprowadzanej w oparciu o metodologię EVCA oraz prowadzenie prawidłowej polityki rezerw na 

trwałą utratę wartości aktywów; 

 wykorzystanie efektów skali oraz efektów synergii, które ujawnią się przy zarządzaniu trzema 

Funduszami przez jedną firmę zarządzającą - PZU NFI Management Sp. z o.o.; 

 przeznaczanie części wolnych środków finansowych na umorzenie własnych akcji lub na wypłatę 

dywidendy w przypadku gdy takie rozwiązania zostaną zaakceptowane przez jego akcjonariuszy. 

Realizacji tych celów służy zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Funduszu w dniu 8 marca 2000 roku 

Strategia Funduszu na lata 2000-2002 opracowana przez firmę zarządzającą - PZU NFI Management 

Sp. z o.o. Jej podstawowe założenia obejmują: 

 kontynuację działań restrukturyzacyjnych w obszarze spółek portfela wiodącego oraz poszukiwanie 

inwestorów strategicznych tak aby dokonać w jak najkrótszym czasie sprzedaży większości obecnie 

posiadanych akcji oraz udziałów w tych podmiotach, w których proces restrukturyzacji został już 

zakończony, jak również uruchomienie nowych projektów inwestycyjnych w tych spółkach, gdzie 

wpłynie to w znaczący sposób na podniesienie ich wartości; 

 zbycie w jak najkrótszym czasie portfela udziałów mniejszościowych; 

 inwestowanie posiadanych środków pieniężnych oraz środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów 

wiodących i mniejszościowych w akcje oraz udziały przedsiębiorstw w sposób zbliżony do inwestycji 

realizowanych przez fundusze typu venture capital oraz private equity. Filozofia inwestowania w 

nowe projekty inwestycyjne związana jest z nabywaniem istotnych pakietów akcji (umożliwiających 

osiągnięcie wpływu na zarządzanie) przedsiębiorstw o dużych perspektywach rozwoju działających 

w branżach wzrostowych z perspektywą ich sprzedaży na rzecz inwestorów branżowych. Kryterium 
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realizacji nowych inwestycji jest możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z tych 

projektów; 

 w okresie utrzymywania wspomnianych powyżej inwestycji w portfelu Funduszu zakłada się 

podejmowanie aktywnych działań restrukturyzacyjnych w celu maksymalizacji wartości 

przedsiębiorstw dla inwestorów branżowych oraz aktywne poszukiwanie inwestorów strategicznych. 

W roku 2001 przewiduje się aktualizację strategii Funduszu oraz jej rozszerzenie na  lata 2001 – 2005. 

Zostanie ona przygotowana przez firmę zarządzającą PZU NFI Management Sp. z o.o. po szerokich 

konsultacjach z przedstawicielami akcjonariatu zarządzanych NFI, a następnie przedstawiona Radom 

Nadzorczym poszczególnych Funduszy do akceptacji. 
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23. INFORMACJE O ZNANYCH FUNDUSZOWI A ZAWARTYCH W CIĄGU 

OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W 

PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH 

PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY 

Oprócz umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe zawartej w dniu 8 listopada 1999 roku pomiędzy 

Skarbem Państwa, NFI Progress oraz PZU NFI Management Sp. z o.o. – Firmą Zarządzającą majątkiem 

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna na podstawie umowy o zarządzanie z 

dnia 23 czerwca 1999 roku, nie są znane Funduszowi inne umowy, w wyniku, których mogą w 

przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
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24. WAŻNE WYDARZENIA PO DNIU 31.12.2000 

Opis najważniejszych wydarzeń z działalności Funduszu po dacie bilansowej 31.12.2000r. 

Dnia 11 stycznia 2001 roku NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Funduszu następujące 

osoby: Piotra Kowalczewskiego, Dariusza Poniewierkę, Jarosława Jasika, Janusza Sosnowskiego, 

powołując jednocześnie na ich miejsce Jerzego Karneya, Piotra Głowskiego, Piotra Borowskiego i  

Tomasza Glinickiego. 

Dnia 7 lutego 2001 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PZU NFI Management Sp. z o.o. – 

firmy zarządzającej majątkiem Funduszu, odwołało ze stanowiska Prezesa PZU NFI Management 

Sp. z o.o. Jacka Czeladko  oraz ze stanowiska Wiceprezesa Piotra Osieckiego. 

Dnia 28 lutego 2001 roku Rada Nadzorcza PZU NFI Management Sp. z o.o. powołała ponownie Jacka 

Czeladko na stanowisko Prezesa PZU NFI Management Sp. z o.o. i Piotra Osieckiego na stanowisko 

Wiceprezesa PZU NFI Management Sp. z o.o. 

Dnia 2 kwietnia 2001 roku Fundusz sprzedał 77.534 akcji spółki PPWK S.A., w wyniku czego udział 

Funduszu w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki spadł poniżej 5%. 

Dnia 11 kwietnia 2001 roku Rada Nadzorcza Funduszu odwołała Pawła Nowakowskiego ze 

stanowiska Prezesa Zarządu i jednocześnie powołała na to stanowisko Piotra Osieckiego. 

Dnia 8 czerwca 2001 roku NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby: 

Ludomira Handzla, Piotra Głowskiego, Tomasza Glinickiego, Jerzego Bartosiewicza, Jerzego Karney, 

Piotra Borowskiego, Tomasza Chyza, powołując jednocześnie na ich miejsce: Jakuba Bentke,  

Paulinę Sadowińską, Jarosława Jasika, Jerzego Nowakowskiego, Piotra Kowalczewskiego, Tomasza 

Maksymowicza i Edwarda Mirosza.  

Dnia 4 kwietnia 2001 roku na rachunek bankowy NFI PROGRESS S.A. wpłynęła kwota 3.038.972,40 

tytułem likwidacji spółki wiodącej Bacutil S.A. w likwidacji. Spółka nie została jeszcze wykreślona z 

rejestru handlowego do dnia przekazania sprawozdania finansowego NFI Progress S.A. za 2000 rok. 

 

 

 

 

Warszawa, 13 czerwca 2001 
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