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NR 22/2004 z dnia 30 września 2004 roku: Niezależna opinia Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA na 
temat sytuacji Spółki w 2003 roku 
(Emitent - PAP - czwartek, 30 września 19:12 - Raport bieżący 22/2004 ) 

"Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2002" (Zasada Nr 18), przyjęte przez Radę Giełdy uchwałą Nr 58/952/2002 z 
dnia 16 października 2002 r. 

Stosownie do wymagań "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002" (Zasada Nr 18), przyjętych przez Radę 
Giełdy uchwałą nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r., Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego 
"PIAST Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości niezależną opinię Rady Nadzorczej Funduszu na temat 
sytuacji Spółki w 2003 roku przedstawioną w "Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania 
finansowego Funduszu za rok 2003, sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie 
objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego 
sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. przeznaczenia osiągniętego przez Fundusz w 
roku 2003 zrealizowanego zysku netto na pokrycie strat Funduszu z lat ubiegłych". 

 

Zarząd Funduszu informuje, że sprawozdanie, o którym mowa wyżej, jest wyciągiem ze sprawozdania 
opublikowanego pod tytułem: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NFI "PIAST" SA w 2003 roku oraz 
sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2003, 
sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku 
Zarządu NFI "PIAST" SA dot. przeznaczenia osiągniętego przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego zysku netto 
na pokrycie strat Funduszu z lat ubiegłych", które zostanie dołączone do materiałów dla akcjonariuszy przed 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem NFI "PIAST" SA zwołanym na dzień 22 października 2004 roku. 

 

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
FUNDUSZU ZA ROK 2003, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU NFI "PIAST" SA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 
OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM ROCZNYM OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R. ORAZ ZASAD 
SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I WNIOSKU ZARZĄDU NFI "PIAST" SA DOT. 
PRZEZNACZENIA OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ FUNDUSZ W ROKU 2003 ZREALIZOWANEGO ZYSKU NETTO NA 
POKRYCIE STRAT FUNDUSZU Z LAT UBIEGŁYCH. 

 

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami art. 24.3. pkt a, b, i d 
Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie 
niżej wymienionych dokumentów przedstawionych jej przez Zarząd Spółki: 

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, 

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, 

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, 

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, 

- zestawienia portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2003 roku oraz dodatkowych informacji i objaśnień, 

- sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 
stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, oraz 

- wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. przeznaczenia osiągniętego przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego 
zysku netto na pokrycie strat Funduszu z lat ubiegłych. 

 

Oceny sprawozdania finansowego dokonano w oparciu o opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta - Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 



Zgodnie z przedstawionymi Radzie dokumentami: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazał po stronie aktywów i pasywów sumę 38.691 tysięcy 
złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazał zysk netto 
w wysokości 3.568 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku 
wykazało zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46.824 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć 
milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych), 

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazał 
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.089 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych). 

 

Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2003 zostało sporządzone na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa 
oraz Statutem Funduszu. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie 
objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz zasad sporządzania rocznego 
sprawozdania finansowego, przedstawiające między innymi: zmiany w portfelu inwestycyjnym Funduszu w 2003 
roku, w tym transakcje sprzedaży pakietów większościowych i mniejszościowych, sytuację finansową Spółki oraz 
strategię i perspektywy jej działalności. 

Sytuacja finansowa NFI "PIAST" SA na koniec 2003 roku była stabilna. 

Brak zobowiązań finansowych, poza bieżącymi zobowiązaniami handlowymi, pozwolił Funduszowi na 
inwestowanie wolnych środków w papiery dłużne, emitowane bądź gwarantowane przez podmioty gospodarcze, 
uznawane przez inwestorów za wiarygodne. 

Posiadana przez NFI "PIAST" SA płynność finansowa umożliwiła mu realizację przyjętej strategii, opracowanej 
przez KP Konsorcjum Sp. z o.o. - firmę zarządzającą majątkiem Funduszu, polegającą m. in. na systematycznym 
zmniejszaniu liczby posiadanych przez NFI "PIAST" SA większościowych i mniejszościowych pakietów akcji spółek 
z Programu Powszechnej Prywatyzacji. 

W obszarze spółek należących do portfela większościowego - założone cele strategiczne były realizowane przez 
maksymalizację wartości spółek i zbywanie ich na rzecz zewnętrznych inwestorów w momencie, gdy uzyskana 
oferta cenowa została uznana przez Fundusz za satysfakcjonującą. W obszarze spółek należących do portfela 
mniejszościowego - realizacja strategii Funduszu była w głównej mierze uzależniona od polityki prowadzonej przez 
fundusze większościowe dla tych spółek. 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu NFI "PIAST" SA, przedłożony jej Uchwałą Nr 11/2004 z dnia 
16 czerwca 2004 r., tym samym rekomendując Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie osiągniętego 
przez Fundusz w roku 2003 zrealizowanego zysku netto w wysokości 2.691 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych na pokrycie zrealizowanych strat Funduszu z lat ubiegłych. 

 

Podpisy: 

Paweł Gieryński - w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" SA 


