
 
 

 
NFI Progress S.A.  
Informacje Finansowe półrocze  2001: 
 
Rachunek Wyników: 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   
    

sporządzony za okres Nota   01.01.2001 -  
30.06.2001         

  01.01.2000 - 
30.06.2000       

A. Przychody z inwestycji   (6,575) 5,021 
  1. Udział w wyniku finansowym netto    (13,710) (318)
    1.1 z tytułu udziałów wiodących   (9,707) 507 
    1.2 z tytułu udziałów w jednostkach zależnych   - -
    1.3 z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych   (4,003) (825)
  2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych oraz udziałów   5,447 4,210 
    2.1 z tytułu dłużnych papierów wartościowych   4,493 3,333 
    2.2 z tytułu udziałów mniejszościowych   910 826 
    2.3 z tytułu innych papierów wartościowych i udziałów   44 51 
  3. Przychody z tytułu odsetek   1,688 1,129 
  4. Zrealizowane dodatnie różnice kursowe     -
  5. Pozostałe   - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 18 586 664 
C. Koszty operacyjne   (4,704) (5,139)
  1. Koszty działania funduszu    (4,650) (5,076)
    1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej   (2,871) (3,258)
    1.2 Usługi doradztwa finansowego   (53) (72)
    1.3 Usługi prawne   (28) (37)
    1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów  (pożyczek)   - (9)
    1.5 Ujemne różnice kursowe 19 - -
    1.6 Pozostałe koszty   (1,698) (1,700)
  2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych   (54) (63)

D. Pozostałe koszty operacyjne 20 (1,569) (170)
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 (9,310) (265)
F. Wynik z inwestycji netto   (21,572) 111 
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji   (8,091) 2,116 
  1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 22 5,513 7,066 
  2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 23 (13,604) (4,950)
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej   (29,663) 2,227 
I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych   - -
  1. Zyski nadzwyczajne 24 - -
  2. Straty nadzwyczajne 25 - -
J. Zysk (strata) brutto   (29,663) 2,227 
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego   (1,421) (1,360)
  1. Podatek dochodowy 26 (1,421) (1,360)
  2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - -
L. Zysk (strata) netto, w tym:   (31,084) 867 

  1. Zrealizowany zysk (strata) netto   (4,360) 5,082 
  2. Niezrealizowany zysk (strata) netto   (26,724) (4,215)
        
Zysk (strata) netto (za 6 miesięcy)   (31,084) 867 
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Średnia ważona liczba akcji zwykłych   30,056,124 30,362,001 
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą ( w zł)   (1.03) 0.03 
        
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych   - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   - -
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