
 
 

GŁÓWNY URZ ĄD ST ATYSTYCZNY,  a l .  N iepod leg łośc i  208 ,  00 -925  Warszawa  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: 

Główny Urząd Statystyczny 
Dep. Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów 

al. Niepodległości 208 
00-925 Warszawa 

Numer identyfikacyjny - REGON 

F-01/NFI 
 

Sprawozdanie o wyniku finansowym 
narodowego funduszu inwestycyjnego 

za okres od początku roku do końca  
czerwca   /   grudnia*  200… r.  

 
(*niepotrzebne skreślić) 

Przekazać / wysłać  w terminie 
50 dni po zakończeniu I półrocza 

i 50 dni po zakończeniu roku  

 

Dział 1.  Bilans Dział 2.  Rachunek zysków i strat  
 w tys. zł bez znaku po przecinku  w tys. zł bez znaku po przecinku

WYSZCZEGÓLN IENIE 
I półrocze bieżącego roku/  

bieżący rok*  

0 1 

A Portfel inwestycyjny  01  

B Należności  02  

z tytułu udzielonych pożyczek 03  

z tytułu odsetek 04  w  tym 

z tytułu dywidend i innych 
udziałów w zyskach 

05  

C Środki pieni ężne i inne aktywa 
pieniężne 06  

D Inne aktywa  07  

wartości niematerialne i prawne 08  

rzeczowe aktywa trwałe 09  w  tym 

rozliczenia międzyokresowe 10  

E Wartość firmy z wyceny 11  

AKTYWA RAZEM (01+02+06+07+11) 12  

F Zobowiązania i rezerwy 
(14+16+17+18) 13  

zobowiązania  14  

w tym z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczek 

15  

rozliczenia międzyokresowe 16  

rezerwy 17  

w tym 

rezerwa z wyceny  18  

AKTYWA NETTO (12-13) 19  

G Kapitał własny (21+22+23+ 
+24+25+26+27+30+33) 

20  

kapitał zakładowy 21  

należne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna) 

22  

akcje własne (wielkość ujemna) 23  

kapitał zapasowy 24  

kapitał z aktualizacji wyceny 25  

pozostałe kapitały rezerwowe 26  

zysk / strata z lat ubiegłych** 27  

zrealizowany zysk / 
strata**  

28  
z tego 

niezrealizowany zysk / 
strata**  

29  

zysk / strata netto** 30  

zrealizowany zysk / strata 
netto** 

31  
z tego 

niezrealizowany zysk / 
strata netto** 

32  

z tego 

odpisy z  zysku  netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

33  

   

WYSZCZEGÓLN IENIE 
I półrocze bieżącego roku/  

bieżący rok*  

0 1 

A Przychody z inwestycji 
(02+04+06+07+08) 

01  

1 
Udział w wyniku finansowym 
netto 

02  

 
w tym z tytułu udziałów 
wiodących 

03  

2 
Przychody z akcji, innych papie-
rów wartościowych, instrumentów 
finansowych, udziałów 

04  

 
w tym z tytułu udziałów 
mniejszościowych 

05  

3 Przychody z tytułu odsetek 06  

4  Dodatnie różnice kursowe 07  

5 Pozostałe 08  

B Pozostałe przychody operacyjne 09  

C Koszty operacyjne    (11+16) 10  

1 Koszty działania funduszu 11  

wynagrodzenie firmy 
zarządzającej 

12  

usługi doradztwa finansowego 
i prawne 

13  

ujemne różnice kursowe 14  
w tym 

odsetki z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczek 

15  

2 
Amortyzacja środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i 
prawnych 

16  

D Pozostałe koszty operacyjne 17  

E Rezerwy i odpisy aktualizujące 18  

F Wynik z inwestycji netto** 
(01+09-10-17-18) 19  

G 
Zrealizowane, niezrealizowane 
zyski / straty z inwestycji** 
(21+22) 

20  

zrealizowane zyski / straty z 
inwestycji** 

21  
z tego 

niezrealizowane zyski / straty z 
wyceny** 

22  

H Zysk / strata z działalności 
operacyjnej**      (19+20) 

23  

I Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych** 

24  

J Zysk / strata brutto** (23+24) 25  

K Podatek dochodowy 26  

L 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku / 
zwiększenia straty 

27  

M Zysk / strata netto** 
(25-26-27) 

28  

*    Niepotrzebne skreślić. 
** Zysk to wielkość dodatnia /+/. Strata to wielkość ujemna /-/.  

  Przy wyniku ujemnym należy bezwzględnie postawić znak minus. 
  
 



 
Dział 3. Portfel inwestycyjny 
 w  tys.  zł  bez  znaku  po  przecinku 

Papie ry  war tośc iowe i  i nne  ins t rumenty  f i nansowe 

k ra jowe 

notowane nienotowane 
zagran iczn e 

WYSZCZEGÓLN IENIE 

I półrocze bieżącego roku / 
 bieżący rok*  

I półrocze bieżącego roku / 
bieżący rok*  

I półrocze bieżącego roku / 
bieżący rok*  

0 1 2 3 

Udziały wiodące 01   

Udziały mniejszościowe 02   

zależnych 03   

współzależnych 04   
Akcje i udziały  
w jednostkach 

stowarzyszonych 05   

Dłużne papiery wartościowe 06   

Pozostałe papiery wartościowe 
i instrumenty finansowe 

07   

 
 
 
 
 

RAZEM (01+02+03+04+05+06+07) 08    

*  Niepotrzebne skreślić. 
 
Dział 4.  Akcjonariusze  
 

 WYSZCZEGÓLN IENIE I półrocze bieżącego roku / bieżący rok*  

0 1 

Liczba akcji  (w szt.) 01  

Zysk / strata netto na akcję zwykłą  (w zł) 02  

Krajowy  razem  (w. 04+05+06) 03  

osób prawnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa i akcji własnych) 04  

Skarbu Państwa 05  z  tego 

akcje własne 06  

Zagraniczny  razem 07  

Z wiersza 21 działu 1  
przypada  
na kapitał zakładowy: 
(w tys. zł) 

Rozproszony (łącznie z kapitałem osób fizycznych) 08  
 
 

Udział pięciu największych akcjonariuszy w kapitale zakładowym  
I półrocze bieżącego roku / 

bieżący rok*  

0 1 
nazwa akcjonariusza kraj pochodzenia symbol  w tys. zł 

   09  

   10  

   11  

   12  

   13  

Z wiersza 21 
działu 1  
przypada na: 

Pozostali akcjonariusze 14  

Proszę nie wypełniać szarych pól. 
* Niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................ ..................................................................... ........................................................................ 
 (imię, nazwisko i telefon osoby,  (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis osoby 
 która sporządziła sprawozdanie)  działającej w imieniu sprawozdawcy) 
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OBJAŚNIENIA 
do formularza F-01/NFI 

 
Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/NFI należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 186, 
poz. 1921).  

 
Formularz F-01/NFI składa się z czterech części: 
! Dział 1 - bilans 
! Dział 2 – rachunek zysków i strat 
! Dział 3 – portfel inwestycyjny 
! Dział 4 – akcjonariusze. 
 

Uwaga: dane na sprawozdaniu należy wykazywać w tysiącach złotych bez znaku po przecinku.  
 

Wszystkie wiersze objęte określeniem "z tego" sumują się na wiersz zbiorczy. Natomiast wiersze objęte określeniem 
"w tym" nie sumują się, ale stanowią uszczegółowienie wierszy zbiorczych; kwota wykazana w wierszu zbiorczym powinna 
być równa lub większa od sumy kwot wykazanych niżej i objętych określeniem "w tym". 

 
DZIAŁ 1 – BILANS 
 
W rubryce 1 wykazywane są dane dla I półrocza lub całego roku bieżącego.  
Bilans składa się z 7 części oznaczonych literami A, B, C, D, E, F, G. 
 

Aktywa razem są sumą wierszy oznaczonych literami: A – Portfel inwestycyjny, B – Należności, C – Środki trwałe i inne 
aktywa pieniężne, D – Inne aktywa oraz E – Wartość firmy z wyceny. 
 

Aktywa netto stanowią różnicę aktywów razem i wiersza oznaczonego literą F – Zobowiązania i rezerwy. 
 

Kapitał własny (wiersz oznaczony literą G) stanowi sumę wierszy 21+22+23+24+25+26+27+30+33. 

 
DZIAŁ 2 - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
Obejmuje zestawienie elementów, których suma algebraiczna pozwala na wyliczenie wyniku finansowego netto funduszu. 
Kwoty przychodów i kosztów należy podawać w ujęciu memoriałowym.  
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat należy wypełniać zgodnie z zamianowaniem wierszy. Należy zwrócić uwagę, 
że wartości dodatnie pośrednich wyników cząstkowych są zyskami /+/, a ujemne stratami /-/.  
Uwaga: należy bezwzględnie przy ujemnych wynikach cząstkowych wstawić znak minus.  
 Koszty należy wykazywać jako liczby dodatnie.  
 
Dane należy wykazywać narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego.  
 
Narodowe Fundusze Inwestycyjne w części obejmującej rachunek zysków i strat wyodrębniają następujące przychody i koszty 
wpływające na wynik: 
 
1. Przychody z inwestycji (w. 01 = w. 02+04+06+07+08) 
a) udział w wyniku finansowym  netto (w. 02) 
b) przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów (w. 04) 
c) przychody z tytułu odsetek (w. 06) 
d) dodatnie różnice kursowe (w. 07) 
e) pozostałe przychody z inwestycji (w. 08). 

2. Pozostałe przychody operacyjne (w. 09) to przychody, które nie są związane bezpośrednio z podstawową działalnością 
funduszu.  

3. Koszty operacyjne (w. 10 = w. 11+16) 
a) koszty działania funduszu obejmujące w szczególności wynagrodzenie firmy zarządzającej, usługi doradztwa finansowego 

i prawne, ujemne różnice kursowe oraz odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w. 11 = w. 12+13+14+15). 
b) amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w. 16). 

4. Pozostałe koszty operacyjne (w. 17). 
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Zysk lub strata netto (w. 28) obejmuje następujące elementy: 
 
1. Wynik z inwestycji netto, który obejmuje sumę przychodów z inwestycji i pozostałych przychodów operacyjnych 

skorygowaną o koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, rezerwy i odpisy aktualizujące;  
 (w. 19 =  w. 01+09-10-17-18). 

2. Zysk lub strata z działalności operacyjnej stanowi sumę wyniku z inwestycji netto i zrealizowanych 
i niezrealizowanych zysków lub strat z inwestycji (w. 23 = w. 19+20). 

3. Zysk lub strata brutto  stanowi sumę wyniku z działalności operacyjnej netto i wyniku zdarzeń nadzwyczajnych 
(w. 25 = w. 23+24). 

4.  Zysk lub strata netto to wynik finansowy brutto pomniejszony o podatek i inne obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego (w. 28 = w. 25-26-27).  

 
DZIAŁ 3 – PORTFEL INWESTYCYJNY 
 
W rubryce 1 należy wykazać notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe w podziale na akcje 
stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych (w. 01); akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 
notowanych (w. 02); akcje w jednostkach zależnych (w. 03), współzależnych (w. 04) i stowarzyszonych (w. 05); a także 
notowane dłużne papiery wartościowe (w. 06) oraz pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe (w. 07).  
 
 

W rubryce 2 należy wykazać nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe w podziale na 
akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych (w. 01); akcje i udziały stanowiące udziały 
mniejszościowe w spółkach nienotowanych (w. 02); akcje i udziały w jednostkach zależnych (w. 03), współzależnych (w. 04) 
i stowarzyszonych (w. 05); a także nienotowane dłużne papiery wartościowe (w. 06) oraz pozostałe nienotowane papiery 
wartościowe i inne instrumenty finansowe (w. 07).  
 
 

W rubryce 3 należy wypełnić tylko wiersz 08 i wykazać w nim wartość zagranicznych papierów wartościowych, udziałów 
i innych instrumentów finansowych.  

 
DZIAŁ 5 – AKCJONARIUSZE 
 
W wierszu 01 należy podać łączną liczbę wyemitowanych akcji w sztukach. 

W wierszu 02 należy podać osiągnięty zysk lub poniesioną stratę na jedną akcję zwykłą w złotych z dwoma miejscami po 
przecinku. 

W wierszach 03+07+08 należy wykazać kapitał zakładowy zgodny z bilansem (dział 1 w. 21) w podziale na kapitał krajowy 
(w. 03), zagraniczny (w. 07) i rozproszony (w. 08).  

W wierszu 08 należy wykazać kapitał podstawowy rozproszony łącznie z kapitałem zakładowym należącym do osób 
fizycznych. Kapitał rozproszony to kwota zaangażowanego kapitału, którego nie można przyporządkować konkretnym 
akcjonariuszom. 

Kapitał zakładowy krajowy (w. 03) należy wykazać w podziale na: 
w. 04 - kapitał osób prawnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa i wartości akcji własnych),  
w. 05 – kapitał należący do Skarbu Państwa, 
w. 06 – wartość akcji własnych.  

W wierszach 09 do 13 należy umieścić nazwę (firmę) pięciu największych akcjonariuszy funduszu – bez względu na kraj 
pochodzenia kapitału, wskazać kraj pochodzenia oraz wartość posiadanego kapitału zakładowego na koniec bieżącego 
półrocza lub roku. W wierszu 14 należy wykazać wartość kapitału zakładowego posiadanego przez pozostałych 
akcjonariuszy.  

Uwaga: prosimy nie wypełniać szarych pól w rubryce ‘symbol’.  

 
 
Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorówek zagregowanych z zachowaniem tajemnicy statystycznej. 
Główny Urząd Statystyczny uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag dotyczących: 
! konstrukcji formularza - dla udoskonalenia badania w latach następnych, 
! różnic zakresowych między formularzem a ewidencją księgową danego funduszu, 
! terminów składania formularza. 
W razie problemów prosimy dzwonić pod numer 608 34 67 (fax 608 38 64).  
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