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NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za rok 2003

Rachunek wyników:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota
2003-12-31 2002-12-31

A. Przychody z inwestycji                (5 794)                (9 671)
     1. Udział w wyniku finansowym netto              (10 106)              (16 477)
         1.1. Z tytułu udziałów wiodących                (6 937)              (21 716)
         1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
         1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 162 208
         1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych                (3 331)                 5 031 
     2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych 
oraz udziałów 3 489 4 625
         2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 2 128 3 559
         2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 1 151 925
         2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i 
udziałów 210 141
     3. Przychody z tytułu odsetek 823 2 181
     4. Dodatnie różnice kursowe 21
     5. Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 22 17 016 669
C. Koszty operacyjne                (8 449)                (8 944)
     1. Koszty działania funduszu                (8 429)                (8 896)
        1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej                (6 110)                (6 181)
        1.2. Usługi doradztwa finansowego                   (116)                   (240)
        1.3. Usługi prawne                     (32)                     (69)
        1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów  (pożyczek)
        1.5. Ujemne różnice kursowe 23
        1.6. Pozostałe koszty                (2 171)                (2 406)
     2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych                     (20)                     (48)
D. Pozostałe koszty operacyjne 24                   (519)                (1 312)
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 25 3 888               11 548 
F. Wynik z inwestycji netto                 6 142                (7 710)
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji               14 698                   (313)
     1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 26 6 438 4 529
     2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 27                 8 260                (4 842)
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej               20 840                (8 023)
 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                         -                         - 
     1. Zyski nadzwyczajne 28
     2. Straty nadzwyczajne 29
 J. Zysk (strata) brutto               20 840                (8 023)
K. Podatek dochodowy 30                     (68)                   (103)
     a) część bieżąca                   (953)                         - 
     b) część odroczona                    885                   (103)
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 31                        -                         - 
M. Zysk (strata) netto, w tym: 32               20 772                (8 126)
     1. Zrealizowany zysk (strata) netto               17 796                 8 581 
     2. Niezrealizowany zysk (strata) netto                 2 976              (16 707)

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20 772                (8 126)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 23 716 531 23 716 531
Zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł) 33                   0,88                  (0,34)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł) 33
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2003-12-31 2002-12-31

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 143 822 153 028
       a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
       b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 143 822 153 028
       1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 006 3 006
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 
                 a) zwiększenia (z tytułu)
                     - emisji akcji
                     -
                     ...
                b) zmniejszenia (z tytułu)
                    -  umorzenia akcji
                    -
                    ...
          1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 006 3 006
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 
                 a) zwiększenia (z tytułu)
                      -
                     ... 
                 b) zmniejszenia (z tytułu)
                      -
                      ...
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
      3. Akcje własne na początek okresu              (24 925)              (23 805)
          3.1. Zmiany akcji własnych                         -                (1 120)
                a) zwiększenia (z tytułu)                         -                (1 120)
                     - zakup akcji własnych w celu odsprzedaży                         -                (1 120)
                    ...
                b) zmniejszenia (z tytułu)
                     -
                    ...
          3.2. Akcje własne na koniec okresu              (24 925)              (24 925)
      4. Kapitał zapasowy na początek okresu 237 870 245 246
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego                 1 315                (7 376)
                a) zwiększenia (z tytułu) 8 581
                    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
                    - podziału zysku (ustawowo)

                    - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
                    - ujęcia wyniku za rok ubiegły 8 581
                      ...
                b) zmniejszenia (z tytułu)                (7 266)                (7 376)
                    - pokrycia straty                (7 376)
                    - przeksiegowania wyniku z lat ubiegłych                (6 207)
                    - księgowanie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji 
wyceny przy sprzedaży spółek portfelowych                (1 059)
                    ...
          4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 239 185 237 870
      5. Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu 722 722
          5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                 1 040                        - 
                a) zwiększenia (z tytułu)                 1 059                        - 
                    - księgowanie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji 
wyceny przy sprzedaży spółek portfelowych 1 059
                    ...
                b) zmniejszenia (z tytułu)                     (19)
                    - księgowanie pomiędzy kapitałem zapasowym a kapitałem z aktualizacji 
wyceny przy sprzedaży spółek portfelowych                     (19)
                    -
                   ...
          5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 762 722
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
          6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
                a) zwiększenia (z tytułu)
                    -
                    ...
                b) zmniejszenia (z tytułu)
                    -
                    ...
          6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
      7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu              (64 725)              (31 072)


