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Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI SA informuje , iż w opublikowanym w dniu 01.03.2011r. rozszerzonym 
skonsolidowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2010 r. wystąpiła omyłka pisarska.

W arkuszu "Wybrane dane finansowe” na stronie tytułowej Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 /2010,  
Fundusz omyłkowo podał dane na temat kursu EURO , według którego zostały przeliczone dane finansowe.

Zamiast:

„Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z 
przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 3 kwartału 2010 oraz na koniec 3 kwartału 
2009 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,0027 i 4,3993 zł/EUR, wyliczonym jako średnia 
arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca 
prezentowanego 
okresu. Poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały 
zaprezentowane na dzień 30 września 2010 i 31 grudnia 2009 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym 
odpowiednio 3,9870 i 4,1082 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 
bilansowy.”

Winno być :

„Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z 
przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 4 kwartału 2010 oraz na koniec 4 kwartału 
2009 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,0044 i 4,3406 zł/EUR, wyliczonym jako średnia 
arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca 
prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2010 i 31 grudnia 2009 i zostały przeliczone po kursie 
wynoszącym odpowiednio 3,9603 i 4,1082 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski na dzień bilansowy. „

Emitent jednocześnie informuje, że powstała omyłka wyemitowanego arkusza ma charakter wyłącznie redakcyjny i
nie ma wpływu na wyniki finansowe Spółki w IV kwartale 2010 r., które zostały przeliczone według poprawnego 
kursu EURO. 

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.
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