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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: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 8/10

Telefon: 851 90 30

Fax.: 851 90 31

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 � 10 � 29 � 318

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 010964606

Sąd rejestrowy Funduszu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000019468, na podstawie
prawomocnego postanowienia tegoż Sądu
wydanego dnia 21 czerwca 2001 roku (NFI
Progress S.A. został wpisany do rejestru
handlowego w dziale B pod numerem 43363, na
podstawie postanowienia Sądu z dnia 31 marca
1995 roku)

Biegły rewident Funduszu badający
sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2002

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

Specjalista akcji Funduszu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. 

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 Spółek Handlowych (Dz. U. 2000.57.502 z późniejszymi zmianami);

! Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji

(Dz. U.1993.44.202 z późn. zmianami);

! Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

(Dz.U.02.49.447 z późniejszymi zmianami);

! Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z

późniejszymi zmianami);
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! Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych

warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych

(Dz. U.1996.2.12 z późn. zmianami);

! Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

(Dz. U. Nr 149, poz. 1674);

! Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w informacjach bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2001.139.1569 z

późniejszymi zmianami);

! Statutu;

! oraz pozostałych przepisów prawa ogólnie obowiązujących.

Fundusz został założony przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Przekształceń

Własnościowych.

Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności Funduszu jest:

1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,

2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w

Polsce, jak również zarejestrowanych i działających za granicą,

3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,

4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,

5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,

6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, jak

również zarejestrowanym i działającym za granicą

7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.

Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w

których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.

2. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia

umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej

ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
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3. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz

inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami

wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 25 % wartości netto aktywów Funduszu według

ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.

4. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów

opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:

5. transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie

prawo,

6. nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub

surowców.

7. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na

pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku

umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości,

jeżeli w wyniku tego ponad 5 % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu

zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.

8. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość

zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50% wartości netto aktywów

Funduszu według ostatniego bilansu.

9. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25% wartości

netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe

jednego funduszu.

10. Ograniczenia określone w pkt. 3, 5, 6 oraz 7 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia

te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto

aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

1.3. ORGANY STATUTOWE FUNDUSZU

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

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem 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.
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa

Zarządu powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. Na kolejną nową kadencję Zarząd będzie

musiał zostać wybrany w 2003 roku.

W okresie sprawozdawczym roku skład Zarządu był następujący:

! Piotr Osiecki Prezes Zarządu,

! Joanna Kaczorek Członek Zarządu.

Na dzień 30 czerwca 2003 roku skład Zarządu nie uległ zmianie.

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do jedenastu członków, wybieranych i

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, czyli w 2003 roku

Rada Nadzorcza będzie musiała zostać powołana na nową kadencję. Dwie trzecie liczby członków

Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.

Na dzień 1 stycznia 2003 roku skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress

S.A. przedstawiał się następująco: 

! Leszek Moskwiak � Przewodniczący Rady Nadzorczej

! Marek Żytniewski - Zastępca Przewodniczącego

! Tomasz Dera � Sekretarz

! Jerzy Zalega � Członek

! Elżbieta Umińska � Członek

! Dariusz Wojtczak � Członek

! Stanisław Długosz � Członek

W dniu 4 marca 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Progress S.A. odwołało ze składu

Rady Nadzorczej Funduszu: Leszka Moskwiaka, Dariusza Wojtczaka i Stanisława Długosza. 

Tego samego dnia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Progress S.A. w skład Rady

Nadzorczej Funduszu powołani zostali: Dariusz Bernat, Jerzy Czarkwiani oraz Leszek Kopeć.

Na dzień 30 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza NFI Progress S.A. pracowała w następującym

składzie: 

! Dariusz Bernat � Przewodniczący 

! Marek Żytniewski - Zastępca Przewodniczącego

! Tomasz Dera � Sekretarz
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! Jerzy Kopeć - Członek

! Elżbieta Umińska � Członek

! Jerzy Czarkwiani � Członek

! Jerzy Zalega � Członek
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1.4. KAPITAŁ, AKTYWA I WYNIK FINANSOWY

Na dzień 30 czerwca 2003 roku kapitał zakładowy, aktywa netto, aktywa i wynik finansowy

Funduszu przedstawiały się następująco (dane w tys. zł):

Kapitał zakładowy 3.006 tys. zł

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

Aktywa netto 141.138 tys. zł

w tym:
wynik finansowy (2.666) tys. zł

Aktywa razem 144.926 tys. zł
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2. ANALIZA BILANSU FUNDUSZU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2003 ROKU

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie dane liczbowe zostały wyrażone w tysiącach

złotych.

2.1. ZMIANY W AKTYWACH

Aktywa ogółem Funduszu na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniosły 144.926 tys. zł.

2.1.1. Portfel inwestycyjny

Wartość portfela inwestycyjnego Funduszu na koniec I półrocza 2003 wynosi 139.753 tys. zł. Jest

zatem niższa w porównaniu do końca roku 2002 o 1%. Spadek ten przede wszystkim spowodowany był

zmniejszeniem się wartości udziałów wiodących o (3.865) tys. zł w porównaniu do stanu z 31 grudnia

2002 roku, co oznacza 25% spadku oraz zmniejszenie się wartości udziałów mniejszościowych o

(3.247) tys. zł w porównaniu do końca roku 2002, co oznacza 19% spadek.

2.1.1.1. Akcje stanowiące udziały wiodące

Wartość portfela wiodącego w I półroczu 2003 roku zmniejszyła się z 16.024 tys. zł na 31 grudnia 2002

roku do 12.159 tys. zł na dzień 30 czerwca 2003 roku. Główną przyczyną tego spadku były utworzone

rezerwy w wysokości (185) tys. zł, skonsolidowany udział w wyniku finansowym spółek wiodących w

wysokości (3.152) tys. zł oraz z tytułu sprzedaży na kwotę (3.865) tys. zł.

Zmiana wartości portfela wiodącego (tys. zł)

Stan początkowy 16.024

Zakup akcji X

Rozwiązanie rezerw 3.054

Udział w wyniku finansowym 340

Korekta aktywów X

Sprzedaż akcji (3.865)

Utworzone rezerwy (185)

Udział w wyniku (3.152)

Pozostałe (57)

Stan na 30 czerwca 2003 roku 12.159



Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. za I półrocze 2003

13

2.1.1.2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe

Wartość portfela mniejszościowego zmniejszyła się o kwotę (3.247) tys. zł w porównaniu do

końca 2002 roku i wyniosła 14.707 tys. zł. Spadek wartości bilansowej związany był przede

wszystkim ze sprzedażą spółek oraz zawiązaniem i rozwiązaniem rezerw na trwałą utratę

wartości.

Zmiana wartości portfela mniejszościowego (w tys. zł)

Stan początkowy 17.954

Zakup akcji X

Rozwiązanie rezerw X

Wycena in �+� 919

Sprzedaż akcji (2.829)

Zawiązanie rezerw (1.056)

Wycena in �-� (281)

Stan na 30 czerwca 2003 roku 14.707

2.1.1.3. Akcje w jednostkach stowarzyszonych, zależnych i współzależnych

Akcje w jednostkach stowarzyszonych na 30 czerwca 2003 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 -

Razem -

Akcje w jednostkach współzależnych na 30 czerwca 2003 roku przedstawiały się następująco:

Nazwa jednostki Przedmiot działalności Liczba akcji (udziałów)
Wartość bilansowa akcji

(udziałów) tys. zł

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

1.920 1.055

Razem 1.055
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2.1.2. Pozostałe krajowe papiery wartościowe i instrumenty finansowe.

2.1.2.1. Akcje i udziały w innych jednostkach. 

Wartość akcji i udziałów w pozostałych jednostkach na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniosła

56.855 tys. zł i była niższa od stanu na początku roku o (3.126) tys. zł. W okresie dwóch

kwartałów zakupiono akcje i udziały w pozostałych jednostkach o wartości 11.104 tys. zł.,

natomiast sprzedano w tym samym okresie papiery o wartości (9.882) tys. zł. Duży wpływ na

wartość bilansową poszczególnych spółek notowanych miała ich wycena wg ceny rynkowej. 

Akcje i udziały w pozostałych jednostkach (tys. zł)

Nazwa Siedziba Przedmiot działalności Liczba
akcji

Wartość bilansowa
akcji

NFI im.  Eugeniusza

Kwiatkowskiego S.A.

Warszawa Pośrednictwo finansowe 4.474.428 29.084

PZU S.A. Warszawa Ubezpieczenia 100.133 9.037

Drugi NFI S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 3.231.953 7.337

Ster Projekt S.A. Warszawa Informatyka 216.388 3.029

Zachodni NFI S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 824.541 2.564

Rafineria Gdańska S.A. Gdańsk Przemysł chemiczny 26.000 1.373

Sekom S.A. Warszawa Informatyka 267.100 964

NFI Foksal S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe 400.000 912

TP S.A. Warszawa Działalność
telekomunikacyjna

55.000 754

NFI im. Kazimierza
Wielkiego S.A.

Warszawa Pośrednictwo finansowe 454.093 649

Vistula S.A. Kraków Produkcja odzieży 162.817 554

Agora S.A. Warszawa Wydawanie gazet 6.500 300

Łąki Konstancińskie
Sp. z o.o.

Konstancin �
Jeziorna

Zagospodarowanie
nieruchomości

135 67

Międzyrzecze Sp. z o.o. Konstancin �
Jeziorna

Zagospodarowanie
nieruchomości

131 66

Polnord S.A. Gdańsk Architektura, inżynieria i
pokrewne doradztwo
techniczne

5.523 54

Próchnik S.A. Łódź Produkcja odzieży
wierzchniej

100.000 48

Softbank S.A. Warszawa Informatyka 2.000 45

Hotel Grapa Sp. z o.o. Konstancin �
Jeziorna

Zagospodarowanie
nieruchomości

18 9

Przy Parku Sp. z o.o. Konstancin � Zagospodarowanie 17 9
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Jeziorna nieruchomości

ST Group Sp. z o.o. Wrocław Informatyka i
telekomunikacja

45.000 -

Razem 56.855

2.1.2.2. Dłużne papiery wartościowe. 

Na 30 czerwca 2003 roku wartość dłużnych papierów wartościowych wyniosła 52.883 tys. zł

co oznacza wzrost w porównaniu do końca 2002 roku o 6.837 tys. zł. 

Dłużne papiery wartościowe (w tys. zł)

Emitent Nr serii Wartość
nominalna

Wartość
rynkowa

Należne
odsetki

Udział
w aktywach

netto %

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 3 000 3 384 369 2,40%

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 5 000 4 885 368 3,46%

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 5 000 4885 377 3,46%

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 5 000 4 737 79 3,36%

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 5 000 4 738 80 3,36%

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 5 000 4 738 80 3,36%

Skarb Państwa Obligacja skarbowa 5 000 5 181 (6) 3,67%

Skarb Państwa Bon skarbowy 2 500 2 470 152 1,75%

Skarb Państwa Bon skarbowy 5 000 4 929 163 3,49%

Ford-Credit Obligacja
komercyjna

2 100 2 092 9 1,48%

VW-Poznań Obligacja
komercyjna

2 000 1 979 4 1,40%

GMAC Bank Certyfikat
depozytowy

4 000 3 962 3 2,81%

Prokom Software Bon Komercyjny 5 000 4 903 279 3,47%

Razem 53.600 52.883 1.957 37,47%

2.1.3. Analiza należności ze szczególnym uwzględnieniem kredytów
pożyczek udzielonych podmiotom wiodącym, zależnym
stowarzyszonym oraz dominującym

Należności na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniosły 4.463 tys. zł i były większe o 1.988 tys. zł w

porównaniu do 31 grudnia 2002 roku. Należności z tytułu sprzedanych papierów wartościowych

wyniosły 1.063 tys. zł, należności z tytułu dywidend wyniosły 649 tys. zł, natomiast pozostałe należności

to 2.751 tys. zł. Na tę pozycję złożyły się przede wszystkim należności z tytułu rozrachunków publiczno-

prawnych w kwocie 1.497 tys. zł, wartość nominalna i odsetki od niewykupionych w terminie bonów

komercyjnych spółki stowarzyszonej FWP VIS S.A. w wysokości 1.204 tys. zł.
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2.1.4. Inne aktywa

Na dzień 30 czerwca 2003 roku inne aktywa wyniosły 134 tys. zł, z czego 32 tys. zł stanowił

rzeczowy majątek trwały, 102 tys. zł rozliczenia międzyokresowe czynne.

2.1.5. Wartość firmy z wyceny

Na dzień bilansowy nie występowała wartość firmy z wyceny w bilansie Funduszu.

2.2. ZMIANY W PASYWACH

2.2.1. Zobowiązania

Zobowiązania Funduszu na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniosły 1.524 tys. zł, na które

składają się zaliczkowe wpłaty za sprzedawane pakiety mniejszościowe w wysokości 233 tys.

zł, zobowiązania z tytułu podatków wyniosły 34 tys. zł. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzenia

za zarządzanie wyniosło 1.183 tys. zł. Pozostałe zobowiązania w wysokości 74 tys. zł. 

2.2.1.1. Analiza zaciągniętych kredytów 

Na dzień 30 czerwca 2003 roku Fundusz nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów.

2.2.1.2. Analiza wyemitowanych bonów dłużnych

Do dnia 30 czerwca 2003 roku Fundusz nie wyemitował bonów dłużnych.

2.2.2. Rezerwy

Na dzień 30 czerwca 2003 roku w pasywach Funduszu istniała utworzona obligatoryjnie

rezerwa z tytułu  odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1.623 tys. zł, która

dotyczyła kwalifikacji zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

przychodów memoriałowych za 2003 rok, od których podatek zostanie zapłacony w

późniejszym terminie. Pozostała rezerwa w wysokości 500 tys. zł dotyczy rezerwy na Karen

Notebook.
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2.2.3. Rezerwa z wyceny

Rezerwa z wyceny na dzień 30 czerwca 2003 roku nie wystąpiła.

2.2.4. Kapitały

Kapitał własny Funduszu na 30 czerwca 2003 roku wyniósł 141.138 tys. zł. Na pozycję tę

składały się: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny akcji i

udziałów, niepodzielony wynik z lat ubiegłych, strata netto z 2003 roku, akcje własne (wielkość

ujemna).

2.2.4.1. Kapitał zakładowy i zapasowy

Na dzień 30 czerwca 2003 roku kapitał zakładowy wynosił 3.006 tys. zł. 

Kapitał zapasowy wynosi 236.934 tys. zł.

2.2.4.2. Akcje własne

W wyniku przeprowadzenia transakcji w ramach publicznego wezwania w 2001 roku oraz

nabycia akcji własnych w latach 2001 - 2002 roku, wartość bilansowa akcji własnych na dzień

30 czerwca 2003 roku wynosiła (24.925) tys. zł.

2.2.4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosi 1.640 tys.

zł i zwiększył się o 918 tys. zł w porównaniu do końca roku 2002.

2.2.4.4. Wynik z lat ubiegłych

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych wyniósł (72.851) tys. zł, z tego zrealizowana strata

wyniosła (15.391) tys. zł, a niezrealizowana strata (57.460) tys. zł.

2.2.4.5. Wynik finansowy za I półrocze 2003 roku

Strata netto z I półrocza 2003 roku wyniosła (2.666) tys. zł, z czego 4.648 tys. zł stanowił

zrealizowany zysk netto, a (7.314) tys. zł niezrealizowana strata. Strata netto na jedną akcję

wyniosła (0,08) zł.



Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. za I półrocze 2003

18

3. ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA I PÓŁROCZE 2003

3.1. PRZYCHODY Z INWESTYCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UDZIAŁU

W WYNIKU FINANSOWYM NETTO

Strata w pozycji �przychodów z inwestycji� za I półrocze 2003 roku wyniosła (1.337) tys. zł. Na

pozycję tę złożyły się: skonsolidowane wyniki spółek (4.038) tys. zł, w tym spółek wiodących w

wysokości (2.743) tys. zł, spółki stowarzyszonej (1.382) tys. zł oraz spółki współzależnej w

wysokości 87 tys. zł, przychody z tytułu akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów

finansowych oraz udziałów w wysokości 2.169 tys. zł, przychody z tytułu odsetek w wysokości

532 tys. zł. Na pozycję przychody z inwestycji z tytułu udziałów wiodących złożyły się udział w

wyniku spółek wiodących w wysokości (2.812) tys. zł, w tym udział w zysku 1 spółki w kwocie

263 tys. zł oraz udział w stracie 6 spółek w wysokości (3.075) tys. zł, oraz inne zmiany w

kapitale własnym spółek wiodących w wysokości 69 tys. zł.

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

Nazwa spółki
Udział w wyniku finansowym
konsolidowanym na poziomie

Funduszu

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej  ZELMOT S.A. (1.434)

Technologie Buczek S.A. (1.108)

TRANSBUD NOWA HUTA S.A. (264)

FAGUM-STOMIL S.A. (155)

Zakłady Urządzeń Górniczych  WAMAG S.A. (83)

Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych   ŚWIATOWIT S.A. (31)

Zakłady Naprawcze S.A. w Rybniku (w upadłości) -

Fabryka Narzędzi Skrawających FENES S.A. 263

Razem (2.812)

Udział w wyniku finansowym netto spółek stowarzyszonych był ujemny i wyniósł

(1.382) tys. zł. Udział w wyniku finansowym netto jednej spółki współzależnej był dodatni i

wyniósł  87 tys. zł.

Przychody z akcji i innych papierów wartościowych i udziałów wyniosły 2.169 tys. zł. Na

pozycję tę składały się dywidendy naliczone i wypłacone przez spółki z portfela

mniejszościowego w wysokości 746 tys. zł, 1.263 tys. zł to odsetki od dłużnych papierów

wartościowych (otrzymane i zarachowane). Przychody z tytułu odsetek (lokaty i depozyty)

wyniosły 532 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 35 tys. zł i pochodzą głównie z
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refakturowania opłat za dostęp do systemu Polpak na dwa Narodowe Fundusze Inwestycyjne

zarządzane przez firmę zarządzającą PZU NFI Management Sp. z o.o. oraz rozwiązanie

rezerwy na należność z tytułu spłaty części odsetek od obligacji zamiennych spółki Polna S.A.

3.2. KOSZTY OPERACYJNE

Koszty operacyjne w I półroczu 2003 roku wyniosły (4.435) tys. zł. Złożyły się na nie przede

wszystkim: wynagrodzenie firmy zarządzającej w wysokości (3.441) tys. zł, usługi doradztwa

finansowego (72) tys. zł i usługi prawne (3) tys. zł oraz pozostałe koszty (910) tys. zł.

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosła (9) tys. zł.

3.3. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Rezerwy i odpisy aktualizujące w I półroczu 2003 roku wyniosły 4.186 tys. zł. Łącznie

rozwiązano rezerwy i odpisy aktualizujące w wysokości 5.427 tys. zł, w tym: rozwiązanie

rezerwy na spółki wiodące w kwocie 2.945 tys. zł oraz na spółkę stowarzyszoną w wysokości

1.382 tys. zł. Rozwiązano również rezerwę na bony dłużne FWP VIS S.A. w wysokości 1.100

tys. zł. Utworzono natomiast rezerwy i dokonano odpisów aktualizujących na łączną kwotę

(1.241) tys. zł, na co składały się utworzone rezerwy i odpisy na spółki wiodące w wysokości

(185) tys. zł oraz na jedną spółkę mniejszościową w wysokości (1.056) tys. zł. 

3.4. ZREALIZOWANE I NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI

W I półroczu 2003 roku Fundusz osiągnął zrealizowany zysk z inwestycji w wysokości 2.881

tys. zł. oraz niezrealizowaną stratę z wyceny papierów notowanych w wysokości (3.207) tys.

zł.

3.5. PODATEK DOCHODOWY

W 2003 roku podatek dochodowy wyniósł (476) tys. zł. Jest to kwota podatku odroczonego.
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3.6. WYNIK NETTO

Na dzień 30 czerwca 2003 roku strata netto wyniosła (2.666) tys. zł, na co składał się

zrealizowany zysk netto w wysokości 4.648 tys. zł oraz niezrealizowana strata netto (7.314)

tys. zł.

Na zrealizowany zysk składają się następujące pozycje:

- przychody z tytułu odsetek od papierów dłużnych 1.367 tys. zł

- przychody z tytułu dywidend 905 tys. zł

- przychody z tytułu odsetek 428 tys. zł

- rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące 5.427 tys. zł

- pozostałe przychody operacyjne 35 tys. zł

- udział w zysku spółek sprzedanych w 2003 roku 15 tys. zł

- pozostałe zyski z inwestycji 109 tys. zł

- zrealizowane zyski z inwestycji                                                       3.512 tys. zł

Ogółem 11.798 tys. zł

Na zrealizowane straty składają się:

- koszty operacyjne (4.435) tys. zł

- pozostałe koszty operacyjne (313) tys. zł

- zawiązane rezerwy i dokonane odpisy aktualizujące (1.241) tys. zł

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (476) tys. zł

- udział w stracie spółek sprzedanych w 2003 roku (15) tys. zł

- pozostałe straty z inwestycji (39) tys. zł

- zrealizowane straty z inwestycji                                                       (631) tys. zł

Ogółem (7.150) tys. zł

Niezrealizowane zyski wyniosły w I połowie 2003 roku 4.215 tys. zł i obejmują udział w wyniku

netto spółek wiodących, stowarzyszonej i współzależnej oraz wycenę papierów notowanych,

analogicznie niezrealizowana strata z tego tytułu wyniosła (11.529) tys. zł.

Ogółem niezrealizowany wynik w 2003 roku wyniósł (7.314) tys. zł.
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4. ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2003

4.1. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej netto za 2003 rok wykazały

wartość ujemną (5.567) tys. zł, na co złożyły się wpływy z działalności operacyjnej w

wysokości 169.765 tys. zł i wydatki z działalności operacyjnej w wysokości (175.332) tys. zł.

Najważniejsze pozycje wpływów to wpływy z tytułu:
- zbycia pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych praw majątkowych w

wysokości 161.964 tys. zł,

- zbycia udziałów wiodących w wysokości 3.128 tys. zł,

- zbycia udziałów mniejszościowych w wysokości 4.033 tys. zł, 

- otrzymanych odsetek w wysokości 54 tys. zł,

- otrzymanych dywidend w wysokości 544 tys. zł,

- pozostałych wpływów w wysokości 42 tys. zł.

Najważniejsze pozycje  wydatków to wydatki z tytułu:
- nabycia pozostałych papierów wartościowych udziałów i innych instrumentów finansowych

w wysokości (171.259) tys. zł,

- zapłaconego wynagrodzenia firmie zarządzającej w wysokości (2.791) tys. zł,

- wypłaconego wynagrodzenia pracownikom i członkom Rady Nadzorczej, zaliczki na

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i

zdrowotne w wysokości (611) tys. zł,  

- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości (196) tys. zł,

- pozostałych wydatków w wysokości (418) tys. zł.

4.2. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

W I połowie 2003 roku Fundusz nie odnotował przepływów z działalności finansowej.

Zmiana stanu środków pieniężnych osiągnęła ujemną wartość (5.567) tys. zł, co dało na

koniec okresu środki pieniężne w wysokości 576 tys. zł. 
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5. RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ZA II KWARTAŁ
2003 A WYNIKAMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ZA I PÓŁROCZE 2003
NARASTAJĄCO

Dane liczbowe zaprezentowane w sprawozdaniu okresowym za drugi kwartał 2003 roku, w

niektórych pozycjach różnią się od wykazanych w raporcie półrocznym za 2003 rok. 

5.1. BILANS

Do najistotniejszych różnic należą:

- dotworzono rezerwę na spółkę mniejszościową nienotowaną w wysokości (1.056) tys. zł w

związku z tym wartość akcji i udziałów mniejszościowych w spółkach nienotowanych

zmniejszyła się do kwoty 10.818 tys. zł,

- wzrost należności z kwoty 3.170 tys. zł do kwoty 4.435 tys. zł spowodowany rozwiązaniem

rezerwy na bony dłużne FWP VIS S.A. w wysokości 1.100 tys. zł, rozwiązanie rezerwy na

obligacje zamienne  POLNA S.A. w wysokości 31 tys. zł i 104 tys. zł na odsetki od bonów

dłużnych FWP VIS S.A., utworzono rezerwę na odsetki od obligacji zamiennych od

Technologie Buczek S.A. w wysokości (71) tys. zł, przeksięgowano (84) tys. zł z pozycji

należności w koszty z tytułu opłaty sądowej, jak również nastąpił wzrost rozrachunków

publiczno-prawnych o kwotę 211 tys. zł ze względu na korektę podatku dochodowego od

osób prawnych w związku ze zmianą sposobu rozliczania tego podatku,

- wzrost rezerwy na odroczony podatek dochodowy w wysokości (311) tys. zł.

5.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Do najistotniejszych różnic należą:

- dotworzono rezerwę na spółkę mniejszościową nienotowaną w wysokości (1.056) tys. zł,

- dotworzono rezerwę na odsetki od Technologie Buczek S.A. naliczone zgodnie z

porozumieniem w wysokości (71) tys. zł,

- dotworzono rezerwę na koszty związane z przeglądem sprawozdania za I półrocze 2003

roku w wysokości (73) tys. zł,



Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. za I półrocze 2003

23

- dotworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości (311) tys. zł,

- doksięgowano w koszty operacyjne opłaty wniesione do sądu arbitrażowego w wysokości

(84) tys. zł,

- rozwiązano rezerwę na bony dłużne FWP VIS S.A. w wysokości 1.100 tys. zł,

- rozwiązano rezerwę na odsetki od bonów dłużnych FWP VIS S.A. w wysokości 104 tys. zł,

- rozwiązano rezerwę na odsetki od obligacji zamiennych POLNA S.A. w wysokości 31 tys.

zł,

- wyksięgowano podatek dochodowy od osób prawnych, część bieżącą w wysokości 211

tys. zł.

Wzrost straty netto z  (2.519) tys. zł do (2.666) tys. zł jest  konsekwencją wyżej opisanych

zmian.
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6. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK PORTFELA WIODĄCEGO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
FUNDUSZU WOBEC TYCH SPÓŁEK W I PÓŁROCZU 2003, PERSPEKTYWY
ROZWOJU

Na dzień 1 stycznia 2003 roku w portfelu NFI PROGRESS S.A. znajdowało się 12 spółek wiodących

wniesionych w ramach PPP.  Na dzień 30 czerwca 2003 roku Fundusz posiadał 8 pakietów wiodących,

w tym jedną spółkę postawioną w stan upadłości.

Na wartość portfela spółek wiodących największy wpływ posiadają Fenes S.A. oraz Transbud Nowa

Huta S.A.

Wśród spółek współzależnych i stowarzyszonych w portfelu NFI PROGRESS S.A. na dzień 30 czerwca

2003 roku znajdowały się spółki: PAK Sp. z o.o. oraz FWP VIS S.A

6.1. FAGUM-STOMIL S.A.

6.1.1. 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).

6.1.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

W I półroczu 2003 roku zmniejszono zadłużenie wobec banków o 586,2 tys. zł, na 30.06.2003 roku

wynosi ono jedynie 76,0 tys. zł.  Wynajęto 289,1 m2 powierzchni biurowych, co zwiększyło miesięczne

przychody z tego tytułu o około 4,5 tys. zł. Spółka podpisała również przedwstępną umowę sprzedaży

nieruchomości w Mroczkowie. Zarejestrowano spółkę handlową Stomil � Kaliningrad w Kaliningradzie.

W ramach przygotowań do sezonu jesienno-zimowego zwiększono zatrudnienie ogółem (wyłącznie w

grupie pracowników fizycznych) z 460 osób na koniec roku 2002 do 498 osób na dzień 30.06.2003 roku

Nowozatrudnieni przyjmowani są na umowy okresowe.

6.1.3. Kondycja finansowa 

Plan przychodów ze sprzedaży na I półrocze 2003 roku został wykonany w 94,9% i wyniósł 15,4 mln zł.

Na niewykonanie planu miało wpływ niewykonanie  planu sprzedaży eksportowej o 10% (298,9 tys. zł)
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oraz  niezrealizowanie planu sprzedaży krajowej w grupie obuwia włókninowo � gumowego (sprzedaż

mniejsza o 55,6 tys. par)  i włókninowo � PCV (sprzedaż mniejsza o 26,8 tys. par). Przychody ze

sprzedaży były natomiast wyższe niż uzyskane w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,8%, tj. o

564,3 tys. zł. Wynik na sprzedaży to strata w wysokości 133,0 tys. zł i jest niższy niż planowany o 252,6

tys. zł. Półrocze zamknięto stratą netto w wysokości 469,3 tys. zł, tzn. mniejszą niż zakładano w planie

o 121,1 tys. zł oraz niższą niż poniesiona w I półroczu 2002 roku o 43,7%, tj. o 365 tys. zł. Nastąpił

wzrost wartości zapasów, głównie wyrobów gotowych  oraz  produkcji w toku. Spółka finansuje się

głównie zobowiązaniami stąd wskaźnik cyklu zobowiązań wynosi aktualnie około 200 dni. Stan

zobowiązań publiczno-prawnych  utrzymuje się na stałym poziomie około 12,0 mln zł  (w tym 8,0 mln

wobec ZUS).

6.1.4. Perspektywy rozwoju 

Szansą dla Spółki jest skorzystanie z restrukturyzacji zadłużenia wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz

Urzędu Miasta. Stosowne decyzje zostały wydane w grudniu 2002 roku. Niestety do ich realizacji

niezbędne jest pilne uregulowanie narosłych zobowiązań bieżących, co będzie bardzo  trudne. 

6.2. FENES  S.A.

6.2.1. 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.

6.2.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

Celem działań restrukturyzacyjnych w pierwszej połowie roku 2003 było zwiększenie sprzedaży

poprzez wprowadzenie nowych wyrobów, poprawę organizacji pracy i technologii produkcji oraz

wsparcie Działu Sprzedaży. Ponadto, wprowadzono zmiany w zakresie działania Działu Zaopatrzenia,

oraz nową, po wprowadzeniu zmian, procedurę regulującą zasady wykorzystania samochodów

służbowych. W Spółce wprowadzono działania mające na celu poprawę jakości wyrobów, organizacji

pracy i technologii produkcji, w proces ten zaangażowano 50 pracowników w ramach czterech

zespołów produktowych. Do końca I połowy 2003 roku złożono 4 projekty mające wpływ na obniżenie

kosztów w Spółce, rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz poprawę jakości i organizacji pracy.

Rozpoczęto a następnie zrealizowano większość prac mających skutkować wprowadzeniem do końca
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października systemu jakości wg PN-ISO 9001:2000. W czerwcu Spółka sprzedała prawo użytkowania

wieczystego działki o pow. 214 m2. 

6.2.3. Kondycja finansowa

W zakresie realizacji planu produkcji nastąpił: a) znaczny wzrost produkcji narzędzi trzpieniowych

spowodowany zwiększonymi zamówieniami rynku amerykańskiego, b) wzrost produkcji pił do drewna w

związku ze wzrostem zainteresowania w zakresie pił do drewna p.n. �SZTORM�, c) spadek produkcji pił

bimetalowych spowodowany wzrostem działalności konkurencji produkującej lepsze jakościowo piły

bimetalowe (dopiero z końcem I połowy 2003 roku Spółka unowocześniła obróbkę cieplną pił

bimetalowych, co pozwoliło na wyeliminowanie największego mankamentu pił bimetalowych),  d)

spadek popytu na gwintowniki ze strony odbiorców spowodował ograniczenie produkcji tego

asortymentu. Struktura i dynamika produkcji nie odbiegała od struktury i dynamiki sprzedaży.

Wzrost całkowitej wartości sprzedaży o 19% w porównaniu do I półroczu 2002 roku oraz o 3% w

stosunku do planu styczeń � czerwiec 2003 był spowodowany głównie dzięki wzrostowi sprzedaży

eksportowej stanowiącej po I połowie 2003 roku blisko 27% ogółu sprzedaży, podczas gdy w I półroczu

2002 roku sprzedaż  eksportowa stanowiła 18,5%. Wartościowy wzrost sprzedaży o ok. 900 tys. zł.

dotyczył większej sprzedaży do TOOLMEX-u (USA) zaś o 345 tys. zł do innych odbiorców

zagranicznych.  Biorąc pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość transakcji eksportowych

realizowana jest w USD należy stwierdzić, iż nominalne wzrosty sprzedaży są znacznie wyższe. Wzrost

sprzedaży krajowej o 35% (w stosunku do I półrocza 2002 roku.) Sprzedaż realizowana przez regiony

handlowe jest lepsza od planowanej o 3%. Największe przyrosty sprzedaży osiągnął Region Katowice

(o 22%).  Analizując wynik na sprzedaży należy zauważyć, że nastąpił istotny wzrost sprzedaży

narzędzi trzpieniowych oraz znaczny wzrost w eksporcie pił taśmowych do obróbki drewna i metalu.

Koszty rodzajowe na koniec I półrocza 2003 roku wzrosły ogółem o ok. 705 tys. zł. (w stosunku do I

półrocza 2002), głównie na skutek wzrostu zużycia materiałów i energii, w związku z wyższym kursem

EURO. Na koniec I półrocza 2003 roku Spółka wygospodarowała nową nadwyżkę środków pieniężnych

w wys. 777 tys. zł wykazując na koniec półrocza środki pieniężne w wysokości 1.694 tys. zł.  

6.2.4. Perspektywy rozwoju

Głównym zadaniem FENES w roku 2003 oraz 2004 w zakresie działalności produkcyjnej będzie

ukształtowanie potencjału produkcyjnego i technologii w sposób odpowiadający perspektywicznym

trendom rynkowym. Służyć temu będą działania zmierzające do poprawy jakości produkowanych

wyrobów i rozszerzenia asortymentu produkcji poprzez realizację zaplanowanych inwestycji

w sektorze narzędzi  trzpieniowych i pił oraz inwestycje związane z działalnością Działu Jakości.  
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6.3. TECHNOLOGIE BUCZEK S.A.

6.3.1. 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, jak

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

wytrzymałościowych w oparciu o posiadaną bazę.

6.3.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

Spółka jest w fazie gruntownego przebudowania swojego sposobu funkcjonowania na rynku. Na uwagę

przede wszystkim zasługuje rozpoczęta w 2002 roku a kontynuowana w I połowie 2003 roku

przebudowa oferty rynkowej Spółki, by mogła ona skutecznie oferować wysokoprzetworzone wyroby o

wysokiej wartości dodanej oraz mogła ustabilizować portfel swoich klientów. Należy tutaj wskazać

przede wszystkim na współpracę Spółki z firmą Tenneco � jednym z największych producentów

układów wydechowych na świecie. Buczek rozpoczął produkcję rur do ww. układów wydechowych z

taśmy aluminiowej. Dotychczas nikt w Polsce nie prowadził takiej produkcji. Rozpoczęcie tej

działalności zostało umożliwione poprzez montaż w Spółce maszyn i urządzeń, które pochodzą ze

zlikwidowanego zakładu Tenneco w Danii. Te działania dały z jednej strony nowy produkt Spółce, zaś z

drugiej � wzrost mocy produkcyjnych o ok. 30% w segmencie rur. Dodatkowym, korzystnym efektem

współpracy z Tenneco było pojawienie się innych producentów z branży motoryzacyjnej, dla których

Spółka już wykonuje produkty.

6.3.3. Kondycja finansowa

Spółka nadal znajduje się w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej związanej ze strukturalnym

brakiem płynności finansowej i nierentownością produkcji. Spółka równocześnie nie wykonuje założeń

planowych. W I półroczu 2003 roku z uwagi na konieczność sfinansowania wzrostu sprzedaży, jak

również realizowanego programu inwestycyjnego, Spółka zdecydowanie zwiększyła zadłużenie w ZUS

oraz z tytułu podatków lokalnych. Problemy Spółki potęguje postawa instytucji finansowych. Brak jest w

tym momencie możliwości pozyskania dodatkowych źródeł finansowania, natomiast obecne w Spółce

banki deklarują wolę zmniejszenia swojego zaangażowania. Tak stało się w przypadku jednego z

banków, który dokonał warunkowej sprzedaży kredytu. Jednakże w istotnym zakresie Spółka została

oddłużona. W maju 2003 roku została objęta przez NFI Progress emisja akcji Spółki w ramach

konwersji wierzytelności Spółki w stosunku do Funduszu. Kapitał Spółki, po dokonaniu rejestracji,

wzrósł o 13,5 mln zł, natomiast udział Funduszu w kapitale zwiększył się do ponad 70%. 
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6.3.4. 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. Spółka ma bardzo poważne problemy z płynnością. Najważniejszym problemem do

rozwiązania w najbliższej perspektywie, to właśnie wspomniane wyżej ustabilizowanie sytuacji

płynnościowej. Natomiast w długiej perspektywie największym wyzwaniem będzie zakończenie

realizowanego programu inwestycyjnego oraz zmiana portfela produktów i klientów. 

6.4. TRANSBUD NOWA HUTA S.A.

6.4.1. 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 środki smarne.

6.4.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

W I półroczu 2003 roku Zarząd Spółki prowadził działania zmierzające do dostosowania struktury

zatrudnienia do aktualnych warunków rynkowych i sytuacji finansowej Spółki. Jednocześnie

prowadzono zamianę formy zatrudnienia kierowców, kierowcy dotychczas zatrudnieni na umowę o

pracę świadczą usługi  na rzecz Spółki jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

6.4.3. Kondycja finansowa

Sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki jest stabilna. Sprzedaż  w I półroczu  była większa o 12,1% w

stosunku do założonej w  planie.

Spółka zanotowała stratę na sprzedaży wynoszącą 330,0 tys. zł. oraz stratę netto w wysokości 405,0

tys. zł, co jest wynikiem minimalnie lepszym od planowanego pomimo, iż plan  nie uwzględniał

znacznego wzrostu cen paliw.

Wynik finansowy oraz poziom zadłużenia nie stwarzają zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania

Spółki, która zachowuje płynność finansową.



Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. za I półrocze 2003

29

6.4.4. 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 zmianę

zasad zatrudniania kierowców i operatorów oraz realizację procedury certyfikacji ISO 9002. Ponadto

dzięki rozwojowi usług logistycznych i rozbudowie oferty handlowej o najbardziej perspektywiczne

produkty, rozszerzone zostaną dotychczasowe rynki zbytu. 

6.5. MYSZKOWSKA FABRYKA NACZYŃ EMALIOWANYCH ŚWIATOWIT S.A.

6.5.1. Przedmiot działalności oraz główne produkty

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja naczyń emaliowanych, pralek, wirówek i kuchenek

gazowych oraz wykonywanie usług w zakresie: lakierowania, emaliowania i rozkroju blach. Z końcem I

półrocza 2003 roku  produkcja i sprzedaż pralek, wirówek, kuchenek gazowych została przeniesiona do

spółki �ŚWIATOWIT AGD�  Sp. z o.o. w 100% zależnej od spółki �ŚWIATOWIT� S.A.

6.5.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

Spółka kontynuuje restrukturyzację w zakresie majątku trwałego i finansowego. Z końcem I półrocza

2003 roku nastąpiła formalna rejestracja sądowa spółki z o.o. �ŚWIATOWIT AGD� w 100% zależnej od

spółki �matki�. Przeniesienia produkcji i sprzedaży tzw. �białego sprzętu� tj. pralek, wirówek i kuchenek

gazowych do spółki �córki� dokonano wraz z grupą pracowników, zatrudnionych dotychczas przy

produkcji tych wyrobów. Obecnie, spółka �matka� konsoliduje swoje sprawozdania finansowe ze spółką

�córką�. Nadal prowadzone są działania prowadzące do modernizacji wyrobów oraz wprowadzenia do

sprzedaży nowych wyrobów w II półroczu 2003 roku. W I półroczu 2003 roku przeprowadzono zmiany

w zakresie ogrzewania zakładu, uruchamiając własną kotłownię opalaną gazem, która zabezpiecza

firmę w ciepłą wodę do celów technologicznych i socjalnych w okresie letnim. W II półroczu 2003 roku

planowany jest zakup i instalacja dodatkowego kotła lub promienników ciepła, które będą uruchamiane

tylko w okresie grzewczym.

6.5.3. Kondycja finansowa

W I półroczu 2003 roku Spółka wykazała ogólny spadek sprzedaży o 3,30 mln zł, ponieważ wzrost

sprzedaży towarów i materiałów oraz usług przemysłowych był zbyt mały i nie był w stanie

zrównoważyć znaczącego spadku sprzedaży produktów, w tym w szczególności: spadku sprzedaży

kuchni gazowych, naczyń emaliowanych i pralek. Koszty rodzajowe były niższe o 3,22 mln zł, tj. o 17%.

Spadek kosztów dotyczył głównie: zużycia materiałów i energii, łącznych kosztów wynagrodzeń. Zysk
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na sprzedaży = 0,21 mln zł - choć był wyższy od planowanego to jednak był niższy o około 0,45 mln zł

od zysku na sprzedaży zrealizowanego w I półroczu 2002 roku. Pozostała działalność operacyjna (z

powodu kosztów) wpłynęła na wykazanie straty na działalności gospodarczej w wys. 0,07 tys. zł. i

ostatecznie straty netto w wys. 0,09 tys. zł. W I półroczu Spółka spłaciła ponad 600 tys. zł  zadłużenia,

w tym 322 tys. zł Bankowi Częstochowa z tytułu kredytów.

Porównując rentowność produktów należy podkreślić, iż Spółka zrealizowała największą stratę (wartość

sprzedaży netto � koszt sprzedanych wyrobów) w grupie naczyń emaliowanych a następnie w grupie

kuchni. 

Dotychczas przeprowadzone zmiany modernizacyjne w zakresie technologii i produkcji wyrobów Spółki

spowodowały zmniejszenie liczby i kosztów reklamacji.

6.5.4. Perspektywy rozwoju

Podstawowym celem działania Zarządu Spółki będzie zapewnienie źródeł finansowania w trakcie

kontynuowania prowadzenia restrukturyzacji Spółki i przygotowanie do sprzedaży przez NFI Progress

S.A., usprawnienie zarządzania spółką i całą grupą kapitałową, obniżenie kosztów funkcjonowania na

wszystkich polach funkcjonowania Spółki, wzrost sprzedaży poprzez poszukiwanie nowych odbiorców

oraz wprowadzenie nowych produktów. Ze względu na niską atrakcyjność firmy dla inwestorów oraz

trudną sytuację finansową Fundusz poszukuje inwestora branżowego.

6.6. ZAKŁADY URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH WAMAG S.A.

6.6.1. Przedmiot działalności oraz główne produkty

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

systemy transportowe, części zamienne do tych urządzeń oraz konstrukcje stalowe.

6.6.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

W I połowie 2003 roku działania restrukturyzacyjne prowadzono głównie w obszarze sprzedaży

zbędnego majątku Spółki oraz poszukiwania nowych rynków zbytu. Do sprzedaży wystawiono kilka

obiektów Spółki, które aktualnie nie są wykorzystane w procesie produkcyjnym oraz są trwale

wyłączone z tego procesu. Podjęte działania miały na celu uzyskanie dodatkowych środków

finansowych, które miały być przeznaczone na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych objętych

postępowaniem restrukturyzacyjnym. Niestety z uwagi na dużą podaż tego typu obiektów na rynku

lokalnym oraz brakiem zainteresowania, działania te nie przyniosły efektów. Poszukiwanie nabywców
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trwa. Lokalne władze również nie są zainteresowane przejęciem zbędnego majątku Spółki. Pozyskanie

nowych rynków zbytu w sposób bezpośredni jest bardzo trudne z uwagi na wysokie zadłużenie

WAMAG S.A. Kontynuowany jest powolny proces zmniejszania zatrudnienia � w ciągu I półrocza

zmniejszono zatrudnienie o 5 osób. Trwają prace nad stworzeniem nowego systemu wynagradzania

pracowników produkcyjnych w Spółce i uzależnienia wynagrodzenia od wydajności i jakości pracy. W

pionie handlowym wprowadzono zmiany wynagradzania pracowników zwiększając udział czynnika

motywacyjnego. 

6.6.3. Kondycja finansowa

Kondycja finansowa spółki jest trudna i zbieżna z kondycją większości firm działających w branży

górniczej w sektorze węgla kamiennego. Duży udział tej branży w przychodach ze sprzedaży powoduje

w dalszym ciągu poważne trudności windykacyjne oraz narastanie zobowiązań spółki. Spółka jest w

trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w odniesieniu do zobowiązań publiczno-prawnych.

Możliwość zakończenia postępowania sukcesem uzależniona jest od wygenerowania nadwyżki

środków finansowych pochodzącej ze sprzedaży zbędnego majątku firmy, w przeciwnym wypadku

WAMAG będzie miał poważne problemy z zapłatą należnych zobowiązań budżetowych. Na bieżąco

realizowana jest zapłata opłaty restrukturyzacyjnej.

Spółka z trudem utrzymuje płynność bieżącą. Z chwilą powstania Kompanii Węglowej pogorszyła się

możliwość windykacji należności a odbiorcy (kopalnie) wyegzekwowali od dostawców dłuższe terminy

płatności. Szybsze odzyskanie należności z rynku górniczego wiąże się z koniecznością udzielania

przez WAMAG kolejnych upustów cenowych co przekłada się bezpośrednio na rentowność

realizowanych zamówień. Spółka z dużym trudem realizuje w części zapłatę bieżących zobowiązań

budżetowych. Sytuacja płynnościowa jest bardzo trudna i niewiele wskazuje na fakt jej radykalnej

poprawy w najbliższej przyszłości.

6.6.4. Perspektywy rozwoju

Firmie potrzebny jest silny związek z inwestorem posiadającym szerokie kontakty w branży górniczej i

gotowym zasilić Wamag w środki obrotowe. Ze względu na niską atrakcyjność firmy dla inwestorów,

dalekie położenie od głównych rynków zbytu, trudną sytuację finansową oraz zagrożenie upadłością

proces poszukiwania partnera strategicznego jest procesem bardzo trudnym. Perspektywy lokowania

produktów Spółki na rynku górniczym są trudne do oszacowania z uwagi na zamierzenia rządowe

związane z wygaszaniem wydobycia węgla, coraz większą konkurencją, spadkiem zapotrzebowania na

nowe maszyny oraz koncentracją produkcji. Wamag powinien poszukiwać rynków zbytu poza rynkiem

górniczym wykorzystując swój potencjał produkcyjny i możliwości świadczenia usług w zakresie

produkcji części zamiennych, serwisowania urządzeń, obróbki mechanicznej itp. oraz poszukiwać

rynków zbytu dla swoich maszyn i urządzeń poza granicami kraju.
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6.7. ZAKŁADY ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ ZELMOT S.A.

6.7.1. Przedmiot działalności oraz główne produkty

ZEM ZELMOT S.A. był w przeszłości 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. Aktualnie

Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej, a jej przychody w zdecydowanej większości pochodzą z

najmu posiadanych nieruchomości.

6.7.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

Na przełomie stycznia i lutego 2003 roku Spółka zakończyła proces przenoszenia działalności

produkcyjnej skupionej w byłej spółce zależnej Zelmot � Handel do nowej lokalizacji w Falenicy.

Począwszy od listopada 2002 roku Spółka nie posiada udziałów w żadnej ze spółek zależnych, a

począwszy od II kwartału 2003 roku na terenie głównej nieruchomości Spółki nie jest prowadzona

pierwotna działalność produkcyjna.  

Zarząd Spółki kontynuował działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego wszystkich

posiadanych przez Spółkę nieruchomości.

6.7.3. Kondycja finansowa

ZEM Zelmot S.A. znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Finansowanie bieżących wydatków

odbywa się często kosztem wzrostu zadłużenia wobec dostawców mediów i gminy. Problemy

finansowe Spółki są w dużej mierze spowodowane historycznymi zobowiązaniami spółek zależnych, a

w szczególności Zelmot � Handel. Spółka generuje przychody praktycznie tylko z dzierżawy

posiadanych nieruchomości, przychody z tytułu usługowego cięcia stali w oddziale w Kętach były, z

racji podjętej decyzji o likwidacji oddziału, dużo niższe od planowanych. Pomimo, że przychody z

dzierżaw nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania Spółki, wyniki ZEM Zelmot w stosunku do

poprzednich okresów uległy poprawie.  

6.7.4. Perspektywy rozwoju

Podstawowym i praktycznie jedynym aktywem Spółki są atrakcyjne nieruchomości położone w

Warszawie. Zgodnie z przyjętą przez Fundusz strategią, Spółka będzie dążyła do sprzedaży

posiadanych nieruchomości, po czym nastąpi jej likwidacja. 
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6.8. FABRYKA WYROBÓW PRECYZYJNYCH VIS S.A.

6.8.1. Przedmiot działalności oraz główne produkty

FWP VIS S.A. jest producentem przyrządów pomiarowych, w tym m. in. suwmiarek, mikrometrów,

głebokościomierzy oraz narzędzi skrawających takich jak: gwintowniki i frezy.

6.8.2. Działania restrukturyzacyjne  w I półroczu 2003 roku

W I połowie 2003 roku Zarząd Spółki kontynuował działania restrukturyzacyjne, które zakładają

wydzielenie działalności produkcyjnej Spółki w formie spółki zależnej oraz przeniesienie tej działalności

poza obręb głównej nieruchomości Spółki. Skuteczna realizacja tych działań spowoduje odciążenie

podstawowej działalności Spółki od kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Prowadzenie

działalności produkcyjnej na obecnym terenie jest nieefektywne ze względu na jego położenie i

wielkość, a to z kolei przekłada się na wysokie koszty podatku od nieruchomości oraz koszty mediów. 

W trakcie roku kontynuowano wysiłki zmierzające do poprawy sytuacji płatniczej Spółki. W marcu 2003

roku Spółka zawarła porozumienie w sprawie sprzedaży udziałów w spółce zależnej Sarmata sp. z o.o.

W następstwie wpłaty pierwszej części płatności VIS otrzymał środki finansowe, które zasiliły kapitał

obrotowy. Jednocześnie Zarząd Spółki prowadził działania zmierzające do ograniczenia kosztów

działalności poprzez racjonalizację poziomu zatrudnienia i sprzedaż zbędnych aktywów. 

6.8.3. Kondycja finansowa

Działalność Spółki w I półroczu 2003 roku była w dalszym ciągu nierentowna, Spółka odnotowała w tym

okresie straty na poziomie sprzedaży, operacyjnym i netto. Poza wysokimi kosztami mediów i podatku

od nieruchomości, wpływ na tę sytuację miały poniesione koszty odpraw z tytułu zwolnień grupowych.

Dzięki sprzedaży zbędnych aktywów i pozyskaniu z tego tytułu środków, Spółka nie miała problemów z

płynnością i na bieżąco regulowała swoje zobowiązania. Jednocześnie w strukturze zobowiązań Spółki

nastąpiły znaczące zmiany. Ze względu na przekwalifikowanie pożyczki od jednego z akcjonariuszy

(PZU Życie) z zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, w znaczący sposób poprawiła się

struktura finansowania aktywów Spółki. Najważniejszym aktywem Spółki pozostają w dalszym stopniu

posiadane nieruchomości, w tym w szczególności główna nieruchomość w Warszawie przy ul.

Kasprzaka. 
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6.8.4. Perspektywy rozwoju

Dalsze funkcjonowanie Spółki jest uzależnione od powodzenia realizowanego programu

restrukturyzacji. W perspektywie najbliższego roku (I połowa 2004 roku) planowane jest pozyskanie

inwestora do spółki produkcyjnej w połączeniu z wyprowadzeniem tej działalności poza obręb głównej

nieruchomości Spółki. 

6.9. PAK SP. Z O.O.

6.9.1. Przedmiot działalności oraz główne produkty

PAK Sp. z o.o. jest spółką współzależną z 30% udziałem Funduszu w kapitale zakładowym, zawiązaną

w marcu 2000 roku. 

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PET, głównie na

potrzeby Zakładu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy Zdroju.

6.9.2. Kondycja finansowa

W I połowie 2003 roku spółka wykazuje rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników.

Sprzedaż spółki wzrosła z poziomu 3,9 mln zł w pierwszym półroczu 2002 roku do 4,9 mln zł na koniec

czerwca 2003 roku. PAK Sp. z o.o. na koniec pierwszego półrocza 2003 roku osiągnął wynik netto na

poziomie 292 tys. zł. Kluczową pozycją kosztów działalności operacyjnej spółki jest zużycie materiałów i

energii, które stanowią ponad 80% kosztów ogółem.

Głównym źródłem finansowania majątku PAK Sp. z o.o. są kapitały własne, których udział w

finansowaniu majątku na koniec czerwca 2003 roku wynosił 57%. Natomiast udział zobowiązań w

analizowanym okresie osiągnął poziom 3,9%. Spółka nie finansowała działalności przy wykorzystaniu

kredytów i pożyczek. 

6.9.3. Perspektywy rozwoju

Spółka uzależniona jest od jej współwłaściciela i jednocześnie głównego odbiorcy, tj. Zakładu

Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Sposób organizacji procesu produkcyjnego oraz poziom wykorzystania

zdolności produkcyjnych PAK Sp. z o.o. praktycznie uniemożliwia rozszerzenie działalności spółki w

oparciu o posiadany majątek produkcyjny na innych odbiorców.
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7. CHARAKTERYSTYKA PORTFELA MNIEJSZOŚCIOWEGO

Na 30 czerwca 2003 roku Fundusz posiadał akcje i udziały w 142 spółkach mniejszościowych, z czego

9 spółek notowanych było na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a 3 spółki na CeTO.

Wartość bilansowa tych udziałów na dzień 30 czerwca 2003 roku wyniosła 14.707 tys. zł  i stanowiła

10,42% aktywów netto Funduszu. 

Przychody z tytułu dywidend oraz sprzedaży pakietów mniejszościowych stanowią dla Funduszu źródło

finansowania jego działalności i inwestycji w nowe przedsięwzięcia. Portfel mniejszościowy jest

źródłem  informacji  o sytuacji finansowej poszczególnych branż i gałęzi gospodarki. 

W I półroczu 2003 roku Fundusz uzyskał ze sprzedaży pakietów mniejszościowych przychody w

wysokości 4.324 tys. zł. Przychody te zostały osiągnięte w wyniku transakcji sprzedaży akcji 18 spółek.

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

5 % kapitału zakładowego:

Spółka Udział w kapitale

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%

Poniżej zestawiono 20 spółek z portfela mniejszościowego o najwyższej wartości aktywów netto na

dzień 30 czerwca 2003 roku oraz udział Funduszu w ich kapitale zakładowym.

Spółka Wartość bilansowa
netto

Udział w kapitale
zakładowym

Firma Chemiczna DWORY S.A. 2.856 2,03%

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. 2.274 4,84%

METRIX S.A. 898 6,61% 

ERGIS S.A. 875 2,92%

Kopalnia Piasku SZCZAKOWA S.A. 810 1,93%

LENTEX S.A. 809 0,95%

ELZAM-HOLDING S.A. 696 1,58%

PAFAL S.A. 386 1,93%

Fabryka Śrub w Łańcucie ŚRUBEX S.A. 347 1,93%

STRADOM S.A. 320 1,93%

MERA-PNEFAL S.A. 290 1,45%

PRK POZNAŃ S.A. 268 1,93%

LENKO S.A. 267 1,93%

KONTAKT S.A. 240 1,93%
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ODLEWNIA ŻELIWA S.A. 234 1,26%

ZUGIL S.A. 231 1,21%

HARDEX S.A. 227 1,93%

KPPD S.A. 219 1,93%

WAPIENICA S.A. 208 1,93%

WAFAPOMP S.A. 197 3,07%

SUMA 12.652

W drugim półroczu 2003 roku Fundusz będzie nadal dążyć do sprzedaży kolejnych 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 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

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

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 funduszy z płacenia podatku dochodowego od zysku z inwestycji w akcje;

! zwolnienia osób prawnych z podatku od dywidend płaconych na rzecz Narodowych Funduszy

Inwestycyjnych;

! braku istotnych ograniczeń inwestycyjnych odnośnie inwestycji w akcje polskich przedsiębiorstw.

Podstawowymi zagrożeniami mogącymi wpłynąć na pogorszenie 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 funduszy sprowadzające się do zakazu inwestycji zagranicznych oraz

ograniczeń przy inwestycjach w instrumenty pochodne, nieruchomości oraz waluty - są to

ograniczenia typu statutowego, których zmiana może być utrudniona.

W miarę redukcji portfela większościowego i mniejszościowego poszczególnych funduszy coraz

większe środki pieniężne przeznaczane są przez te instytucje na zakup akcji na rynkach publicznym i

niepublicznym oraz realizację nowych projektów inwestycyjnych. Tym samym następuje ciągły wzrost

konkurencji pomiędzy NFI w zakresie pozyskiwania atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. 

Pod względem wielkości aktywów netto (141,3 mln zł według stanu na 30 czerwca 2003 roku)

Narodowy Fundusz Inwestycyjny PROGRESS S.A. jest funduszem średniej wielkości.

Pozycję Funduszu na rynku NFI charakteryzuje niewielki wartościowo udział portfela spółek wiodących

w portfelu inwestycyjnym (8 spółek wiodących + 1 spółka stowarzyszona + 1 spółka współzależna).

W roku 2003 nadal prowadzone są zintensyfikowane działania zmierzające do sprzedaży pakietów

wiodących. Wartościowy udział portfela wiodącego w aktywach Funduszu zmniejszył się w ciągu

pierwszego półrocza 2003 roku o 3,6% (spadek z 12,1% udziału w aktywach Funduszu na koniec 2002

roku do 8,5% na koniec pierwszego półrocza 2003 roku).
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9. OCENA ZARZĄDZANIA I PRZEWIDYWANY ROZWÓJ

9.1. ZARZĄDZANIE PORTFELEM WIODĄCYM

W okresie I półrocza 2003 roku Fundusz kontynuował strategię zakładającą pozyskanie inwestorów

strategicznych dla wszystkich spółek portfela wiodącego. Fundusz prowadził aktywne działania

ukierunkowane na poszukiwanie inwestorów strategicznych. Na dzień sporządzenia niniejszego

sprawozdania proces ten jest, w przypadku kilku podmiotów, dalece zaawansowany. 

Jednocześnie w trakcie I półrocza 2003 roku Fundusz  poprzez nadzór właścicielski wspierał procesy

restrukturyzacyjne we wszystkich aspektach działalności kontrolowanych spółek.  Prowadzona była

restrukturyzacja majątkowa, której celem było zbycie zbędnych aktywów oraz modernizacja

posiadanego majątku trwałego w celu umocnienia pozycji rynkowej poszczególnych przedsiębiorstw.

Zmniejszany był poziom zatrudnienia w spółkach przy dodatkowo prowadzonych pracach związanych

ze zmianami sposobu organizacji działalności dostosowującymi podmioty do wymogów rynku.

Poprzez uczestnictwo swoich przedstawicieli w pracach Rad Nadzorczych spółek wiodących Fundusz

wspierał działania zmierzające do poprawy konkurencyjności spółek, poszerzania posiadanych rynków

zbytu i wzrostu efektywności gospodarowania. Nie mniejszą uwagę poświęcano zbliżającej się

integracji Polski z krajami Unii Europejskiej i wynikającej z tego konieczności dostosowania niektórych

aspektów funkcjonowania spółek do ostrzejszych wymogów np. w zakresie ochrony środowiska.   

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 spółek,

! realizował posiadane prawa majątkowe poprzez partycypowanie w podziale zysku w postaci

dywidendy,

! monitorował spółki biorące udział w programie PPP oraz spółki dopuszczone do publicznego

obrotu,

! dokonywał transakcji sprzedaży pakietów akcji, na podstawie wcześniej sporządzanych analiz,

! współpracował z Funduszem posiadającym udziały wiodące w danej spółce,
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NFI Progress S.A. wraz z innymi Funduszami zarządzanymi przez PZU NFI Management Sp. z o.o.

posiadał w pierwszej połowie 2003 roku swoich przedstawicieli w radach nadzorczych następujących

spółek z portfela mniejszościowego: Ponar Wadowice S.A., FUGO S.A., Izolacja MATIZOL S.A.,

SANWIL S.A., ZNTK Oleśnica S.A., Odlewnia Żeliwa S.A., Jarocińskie Fabryki Mebli S.A., Bumar

Fablok S.A., LUBELLA S.A. oraz w spółkach będących spółkami wiodącymi w pozostałych Narodowych

Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez PZU NFI Management Sp. z o.o.

Aktywność Funduszu w obszarze portfela udziałów mniejszościowych jest w pewnym stopniu

ograniczona. Fundusz jest i będzie częściowo zależny od działań podjętych przez fundusze

posiadające udziały wiodące w tych spółkach. Strategicznym zamierzeniem Funduszu jest jednak

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

! z powodu niewielkiego udziału w kapitale spółek 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 liczba tych spółek w portfelu - 143 na dzień 30 czerwca 2003

roku - oraz ograniczony dostęp do informacji źródłowych),

Fundusz będzie kontynuował politykę wspierania działań pozostałych akcjonariuszy przy realizacji

strategii określonych dla poszczególnych spółek. Jednocześnie będzie stanowczo przeciwdziałać

decyzjom niekorzystnym dla akcjonariuszy mniejszościowych. 

9.3. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ

W pierwszej połowie 2003 roku wolne środki pieniężne NFI PROGRESS inwestowane były w

instrumenty zapewniające atrakcyjną stopę zwrotu, przy danym poziomie płynności oraz ryzyka

związanego z poszczególnymi inwestycjami.

Do inwestycji tych zaliczone zostały przede wszystkim instrumenty rynku pieniężnego i papierów

dłużnych (skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe i depozyty), a także inwestycje na rynku

kapitałowym w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na GPW w Warszawie � ujęte w niniejszej części

sprawozdania pod warunkiem, że nie zostały uznane za inwestycje o znaczeniu strategicznym dla

Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez PZU NFI Management Sp. z o.o.

Na koniec pierwszego półrocza 2003 roku za giełdowe przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym

uważane były inwestycje w akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz inwestycje w akcje

spółek: Polnord S.A., Ster-Projekt S.A. oraz Vistula S.A.
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9.3.1. Inwestycje na rynku kapitałowym

W pierwszym półroczu 2003 roku Fundusz wyodrębnił portfel inwestycji na rynku kapitałowym tzw.

portfel spekulacyjny akcji. Portfel spekulacyjny akcji jest formą zarządzania aktywami płynnymi

Funduszu. Za lokowaniem części aktywów płynnych Funduszu w akcjach spółek notowanych na

Giełdzie Papierów Wartościowych przemawiają następujące argumenty:

! Zyski z inwestycji Funduszy w akcje są zwolnione z podatku dochodowego.

! W 2003 roku rozstrzygnęła się kwestia wejścia Polski do Unii Europejskiej co jest dodatkowym

czynnikiem wzrostu wartości akcji największych polskich spółek,

! Stopniowo rosną aktywa funduszy emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych, co zapewnia popyt

na najbardziej płynne walory notowane na GPW i jest w średnim terminie czynnikiem wzrostu

kursów tych walorów.

! Inwestycje w polskie papiery dłużne charakteryzują się coraz mniejszą rentownością w związku

z dobieganiem do końca procesu konwergencji.

Niezbędnym kryterium włączenia akcji do portfela spekulacyjnego jest wysoka płynność obrotu tymi

akcjami. Kryterium to spełniają tylko niektóre akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych,

w szczególności akcje części spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Kształtowanie się wartości portfela stworzonego z akcji największych spółek wchodzących w skład

indeksu WIG20 jest wysoce skorelowane z kształtowaniem się wartości tego indeksu. Tym samym

portfel spekulacyjny zapewnia Funduszowi ekspozycję na najważniejszy wskaźnik koniunktury

giełdowej.

Portfel spekulacyjny akcji służy poprawie efektywności zarządzania płynnymi środkami Funduszu.

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu z aktywów wolnych od

ryzyka.

Portfel spekulacyjny ma charakter aktywnej alokacji. Oznacza to, że: 

! zaangażowanie w akcje wchodzące w skład portfela spekulacyjnego jest zwiększane

w oczekiwaniu na poprawę koniunktury giełdowej oraz zmniejszane w oczekiwaniu na pogorszenie

koniunktury giełdowej,

! zaangażowanie w akcje jednej spółki lub akcje spółek z jednej branży jest zwiększane

w oczekiwaniu na dobre wyniki spółki lub branży oraz zmniejszane w oczekiwaniu na pogorszenie

wyników spółki lub branży.

Fundusz kierując się konserwatywnym podejściem inwestował w akcje portfela spekulacyjnego jedynie

niewielką część środków płynnych. Średnie zaangażowanie w akcje zakwalifikowane do portfela

spekulacyjnego wyniosło w pierwszym półroczu 2003 roku około 880 tysięcy złotych, a Fundusz

osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 230 tysięcy złotych.
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9.3.2. Inwestycje na rynku pieniężnym

W pierwszej połowie 2003 roku, ze względu na przyjęcie strategii zmierzającej do redystrybucji majątku

Funduszu na rzecz akcjonariuszy, NFI PROGRESS dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego

koncentrował się na operacjach krótkoterminowych. Były to głównie depozyty oraz krótkoterminowe

transakcje na skarbowych dłużnych papierach wartościowych z przyrzeczonym odkupem przez bank �

tzw. buy-sell-back. 

Część wolnych środków NFI PROGRESS angażował inwestując w dłużne papiery wartościowe o

okresie zapadalności przekraczającym 1 rok, spodziewając się spadku rynkowych stóp procentowych.

Przewidywania spełniły się i Fundusz osiągnął wysoką stopę zwrotu z dokonanych inwestycji. 

Dla podwyższenia rentowności Fundusz prowadził inwestycje w krótkoterminowe nie skarbowe dłużne

papiery wartościowe.

9.4. NOWE INWESTYCJE

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. w pierwszym półroczu 2003 roku zamknął dwie

inwestycje spoza Programu Powszechnej Prywatyzacji (Mostostal Zabrze - Holding S.A. i Mostostal

Gdańsk S.A.) oraz zwiększył zaangażowanie w akcje spółki Ster-Projekt S.A. i PZU S.A. Ponadto,

Fundusz nabył pakiet akcji Vistula S.A.

9.4.1. Ster-Projekt S.A.

W kwietniu i maju 2003 roku zakupiono pakiet liczący 13.600 akcji w średniej cenie nabycia 14,8 zł.

Pakiet akcji posiadanych przez Fundusz stanowi 1,37%-owy udział w kapitale i podobny w głosach na

walnym zgromadzeniu. Inwestycja ma charakter średnioterminowy. Nabycie akcji związane było

z przewidywanymi procesami konsolidacyjnymi w branży, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w

znacznym wzroście ich wartości.

W trzecim kwartale 2003 roku Fundusz kontynuował nabywanie akcji Ster-Projekt S.A.

9.4.2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Od stycznia do kwietnia 2003 roku Fundusz nabył na rynku niepublicznym 66.801 akcji PZU S.A.

zwiększając swoje zaangażowanie do 100.133 sztuk. Średnia cena nabycia akcji wyniosłą około 86 zł

za akcję. Posiadany pakiet stanowi 0,12% kapitału zakładowego PZU S.A.
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9.4.3. Vistula S.A.

W styczniu 2003 roku Fundusz działając w porozumieniu z pozostałymi Funduszami zarządzanymi

przez PZU NFI Management Sp. z o.o. nabył 162.817 akcji stanowiących 3,33% kapitału zakładowego

spółki. Fundusz jest posiadaczem opcji sprzedaży zakupionych papierów. Jednocześnie wystawił opcję

zakupu tych papierów.
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10. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA
WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2003

Strata netto za I półrocze 2003 roku wynosi (2.666) tys. zł. Największy wpływ na wykazaną stratę mają

przychody z inwestycji w wysokości (1.337) tys. zł, koszty operacyjne w kwocie (4.435) tys. zł, rezerwy i

odpisy aktualizujące na sumę 4.186 tys. zł oraz zrealizowane zyski z inwestycji w kwocie 2.881 tys. zł.

Zrealizowane zyski z inwestycji dotyczą sprzedaży całych pakietów, bądź ich części spółek

mniejszościowych, wiodących i pozostałych spoza PPP. Koszty operacyjne Funduszu są głównym

czynnikiem mającym wpływ na wynik. W kosztach największą pozycją jest wynagrodzenie dla firmy

zarządzającej, które wynosi (3.441) tys. zł. Wzrost tej pozycji kosztów nastąpił w związku ze znacznym

podwyższeniem kursu Euro, a w tej walucie obliczane jest wynagrodzenie za zarządzanie. Znaczny

wpływ na stratę Funduszu mają niezrealizowane zyski i starty z wyceny w wysokości (3.207) tys. z ł.

Wpływ na tę pozycję rachunku zysków i strat wywierają notowania spółek giełdowych na dzień

bilansowy.

Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności za pierwsze półrocze 2003 roku nie

wystąpiły.
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11. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI � POWYŻEJ WARTOŚCI
500.000 EURO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU DO 30 CZERWCA
2003ROKU

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

2 ust. 1 pkt. 30) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku

nr 139 poz. 1569).
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12. UMOWY ISTOTNE DLA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

W dniu 26 maja 2003 roku została podpisana umowa pomiędzy NFI Progress S.A. a Technologie

Buczek S.A., na mocy której Fundusz objął 4.088.244 akcji serii B Spółki Technologie Buczek S.A. z

siedzibą w Sosnowcu, po cenie emisyjnej 3,29 zł (słownie: trzy złote 29/100) za jedną akcję, tj. 13.450

tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wartości nominalnej 3,29 zł.

Po objęciu akcji wielkość pakietu, którego właścicielem jest NFI Progress S.A. wynosi 71,14% kapitału

zakładowego. Objęcie akcji odbyło się za wkład pieniężny. Jednocześnie Fundusz zawarł umowę, na

mocy której potrącił wierzytelność z tytułu niewykupienia obligacji zamiennych przez Spółkę

Technologie Buczek S.A. w kwocie 13.450 tys. zł z wierzytelnością pieniężną w tej samej wysokości

przysługującej Spółce z tytułu objęcia przez Fundusz Akcji serii B.

Przed zawarciem tej umowy Fundusz był właścicielem 1.020.690 akcji, reprezentujących 33% kapitału

zakładowego Spółki Technologie Buczek S.A.

W dniu 6 czerwca 2003 roku została podpisana umowa sprzedaży akcji spółki wiodącej Zakładów

Podzespołów Radiowych MIFLEX S.A. z siedzibą w Kutnie pomiędzy MIFLEX - INVEST Sp. z o.o. z

siedzibą w Kutnie i D.E.M. srl spółką prawa włoskiego z siedzibą w Longarone a Funduszem. NFI

PROGRESS S.A. sprzedał 187.023 akcji spółki Miflex S.A. Spółce MIFLEX - INVEST Sp. z o.o. i

17.025 akcji spółki Miflex S.A. na rzecz Spółki D.E.M. srl. Łączna cena sprzedaży 187.023 akcji

należących do NFI PROGRESS S.A. zbywanych na rzecz Spółki Miflex-Invest Sp. z o.o. wyniosła

1.275 tys. zł, natomiast łączna cena sprzedaży 17.025 akcji należących do NFI PROGRESS S.A.

zbywanych na rzecz Spółki D.E.M. srl wynosi 116 tys. zł. 
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13. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB
KAPITAŁOWYCH FUNDUSZU Z INNYMI PODMIOTAMI

Na dzień 30 czerwca 2003 roku nie wystąpiły żadne zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub

kapitałowych Funduszu z innymi podmiotami. 
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14. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UMOWACH POŻYCZKI,
UDZIELONYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

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 tysięcy złotych. Środki z podwyższenia

kapitału zostaną przeznaczone na dokonanie inwestycji w majątek obrotowy lub trwały Spółki.

Fundusz w I kwartale 2003 roku nie zaciągał innych kredytów i pożyczek. W księgach handlowych nie

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

W dniu 3 kwietnia 2002 roku podpisano umowy pożyczek ze spółkami: Przy Parku Sp. z o.o. w

wysokości 2 tysięcy złotych oraz Łąki Konstancińskie Sp. z o.o. w wysokości 39 tysięcy złotych.

Pożyczki te zgodnie z zawartymi umowami zostaną spłacone wraz z należnymi odsetkami 31 grudnia

2003 roku. 

Ponadto w księgach za I kwartał 2003 roku 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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16. OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ FUNDUSZ W DANYM ROKU OBROTOWYM
WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W  I połowie 2003 roku Fundusz nie dokonywał emisji papierów wartościowych.
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17. ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE 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 Firmę Zarządzającą w celu zwiększania

wartości Funduszu.

Do czynników zewnętrznych, które niewątpliwie mają przełożenie 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 poprzez wyniki

finansowe spółek portfela wiodącego. 

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

! wzrost 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 działań Zarządu Firmy Zarządzającej i

Funduszu 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:

! prowadzenie 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 oraz znaczną redukcję liczby spółek w portfelu mniejszościowym, 

! pozyskiwanie inwestorów dla spółek wiodących,

! dokonanie nowych inwestycji w spółki spoza programu PPP mających w przyszłości zgodnie z

przyjętą strategią Funduszu stanowić istotny element portfela inwestycyjnego,

! ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i zapewnienie adekwatnego  do powierzonych

zadań systemu motywacyjnego.

Kluczowym wewnętrznym uwarunkowaniem decydującym o wynikach finansowych jest przyjęta przez

Fundusz strategia działania i wynikająca z niej polityka inwestycyjna. Strategia ta określa docelowe

kierunki działań w ramach głównych grup aktywów Funduszu. W przypadku aktywów z programu PPP

(spółki wiodące i mniejszościowe) zakłada się ich sukcesywną sprzedaż. Środki uzyskane ze sprzedaży

mają być inwestowane w charakteryzujące się niskim ryzykiem instrumenty dłużne (bony i obligacje

skarbowe). 

Zaangażowanie Funduszu w akcje spółek ma zostać ograniczone do portfela spekulacyjnego i tzw.

inwestycji strategicznych.

Strategia ta ma na celu skumulowanie środków płynnych przez Fundusz, co w opinii Firmy Zarządzającej

daje akcjonariuszom Funduszu największe możliwości przy podejmowaniu decyzji co do kształtu

działalności prowadzonej przez Fundusz po roku 2005. 
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18. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA FUNDUSZEM

Nie wystąpiły.
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19. ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH
FUNDUSZU W CIĄGU OSTATNIEGO PÓŁROCZA

19.1. ZARZĄD FUNDUSZU

Skład Zarządu Funduszu na dzień 1 stycznia 2003 roku przedstawiał się następująco:

! Piotr Osiecki - Prezes Zarządu

! Joanna Kaczorek - Członek Zarządu

Na dzień 30 czerwca 2003 roku skład Zarządu Funduszu nie uległ zmianie. 

19.2. RADA NADZORCZA FUNDUSZU

Na dzień 1 stycznia 2003 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

! Leszek Moskwiak � Przewodniczący Rady Nadzorczej

! Marek Żytniewski - Zastępca Przewodniczącego

! Tomasz Dera � Sekretarz

! Jerzy Zalega � Członek

! Elżbieta Umińska � Członek

! Dariusz Wojtczak � Członek

! Stanisław Długosz � Członek

W dniu 4 marca 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Progress S.A. odwołało ze składu

Rady Nadzorczej Funduszu: Leszka Moskwiaka, Dariusza Wojtczaka i Stanisława Długosza. 

Tego samego dnia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Progress S.A. w skład Rady

Nadzorczej Funduszu powołani zostali: Dariusz Bernat, Jerzy Czarkwiani oraz Leszek Kopeć.

Na dzień 30 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza NFI Progress S.A. pracowała w następującym składzie: 

! Dariusz Bernat � Przewodniczący 

! Marek Żytniewski - Zastępca Przewodniczącego

! Tomasz Dera � Sekretarz

! Jerzy Kopeć � Członek

! Elżbieta Umińska � Członek

! Jerzy Czarkwiani � Członek
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! Jerzy Zalega � Członek

20. LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ NOMINALNA WSZYSTKICH AKCJI FUNDUSZU ORAZ
AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ FUNDUSZU,
BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Zarząd:

! Piotr Osiecki � Prezes Zarządu 0 akcji

! Joanna Kaczorek � Członek Zarządu 11 akcji

Rada Nadzorcza:

! Dariusz Bernat 0 akcji

! Marek Żytniewski 0 akcji

! Tomasz Dera 0 akcji

! Jerzy Czarkwiani 0 akcji

! Leszek Kopeć 0 akcji

! Elżbieta Umińska 0 akcji

! Jerzy Zalega 0 akcji
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21. NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2003

W pierwszym półroczu 2003 roku Fundusz nie nabywał akcji własnych. 

Na dzień 30 czerwca 2003 roku Fundusz posiadał 6.339.593 akcji własnych o wartości nominalnej

634 tys. zł, reprezentujących 21,09% w kapitale zakładowym.
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22. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na dzień 30 czerwca 2003 roku stan akcjonariatu przedstawiał się następująco:

Nazwa Akcjonariusza Funduszu Liczba akcji
na WZ

Procent kapitału
zakładowego

1. Skarb Państwa 3 473 400 11,56%

2. Grupa PZU 6 091 868 20,27%

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

       PZU Życie S.A. 3 045 415 10,13%

3. Raiffeisen Ost Invest
Unternehmensbeteiligungsges

4 436 396 14,76%

4. NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. 3 400 062 11,31%

5. Drugi NFI S.A. 1 672 110 5,56%

Liczba akcji Funduszu ogółem 30 056 124

W wyniku przeprowadzenia transakcji w ramach ogłoszone przez Fundusz w 2001 roku publicznego

wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych jak również w wyniku nabycia akcji własnych

łączna liczba posiadanych akcji własnych na 30 czerwca 2003 roku wynosi 6.339.593, co stanowi

21,09% kapitału zakładowego. Akcje te nie dają prawa głosu i  zostały nabyte przez Fundusz w celu

dalszej odsprzedaży.  
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23. PODSTAWOWE ELEMENTY STRATEGII FUNDUSZU

! Podstawowe kierunki polityki na 2003 rok w zakresie głównych grup aktywów określa plan finansowy

Funduszu, który zakłada sukcesywne upłynnianie składników portfela inwestycyjnego Funduszu.

Oznacza to:

! kontynuację działań restrukturyzacyjnych w obszarze spółek portfela wiodącego oraz poszukiwanie

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

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

zakończony oraz 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, realizowane poprzez wspólne

wyjście z inwestycji wraz z funduszem wiodącym oraz w wyniku działań podejmowanych

samodzielnie przez Firmę  Zarządzającą majątkiem Funduszu,  

! wychodzenie z inwestycji w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., będące

w posiadaniu Funduszu, przy czym upłynnianie inwestycji giełdowych każdorazowo uzależnione jest

od oceny sytuacji na rynku kapitałowym.

! W  działalności inwestycyjnej Fundusz bazować będzie na posiadanych środkach finansowych

zasilanych wpływami ze zbycia składników portfela inwestycyjnego, o których mowa powyżej.

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej Funduszu to:

! inwestowanie posiadanych środków pieniężnych 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 dalszej odsprzedaży. Kryterium realizacji nowych inwestycji jest

możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z tych projektów:

! zwiększenie zaangażowania Funduszu w akcje własne,

! lokowanie nadwyżki środków płynnych w wolne od ryzyka instrumenty rynku pieniężnego (między

innymi w obligacje i bony skarbowe).
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24. INFORMACJE O ZNANYCH FUNDUSZOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ
ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W
PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH AKCJI POSIADANYCH
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Nadal obowiązuje zawarta w dniu 8 listopada 1999 roku pomiędzy Skarbem Państwa, NFI Progress S.A.

oraz PZU NFI Management Sp. z o.o. � Firmą Zarządzającą majątkiem Narodowego Funduszu

Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna umowa o wynagrodzenie za wyniki finansowe, na podstawie

której Minister Skarbu Państwa przeznaczył pakiet akcji będących własnością Skarbu Państwa tj.

2.472.800 akcji NFI Progress S.A. na wypłatę wynagrodzenia za wyniki finansowe dla PZU NFI

Management Sp. z o.o.

Joanna Kaczorek   Piotr Osiecki

Członek Zarządu Prezes Zarządu
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