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ZAŁ ĄCZNIK  DO  F-01/NFI 

Sprawozdanie  
o udziałach i akcjach według PKD 

za rok 200... 
Przekazać / wysłać  w terminie do 

20 sierpnia 2006 r.  
z danymi za rok 2005 

 
Uwaga: W załączniku należy przedstawić dane za cały rok 2005 zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu F-01/NFI za okres  
 od początku roku do końca grudnia 2005 r.  
 
Udziały wiodące i mniejszościowe oraz pozostałe akcje i udziały według sekcji i podsekcji PKD 
 
 wartość bilansowa na koniec 2005 roku,   w tys.  zł  bez  znaku  po  przecinku 

Akcje i udziały wg sekcji 
i podsekcji  PKD  

ozn.  kodem literowym  
Udziały wiodące Udziały mniejszościowe 

Pozostałe akcje i udziały 
(w spółkach spoza PPP) 

RAZEM 
(r. 1+2+3) 

0 1 2 3 4 

A 01     

B 02     

CA 03     

CB 04     

DA 05     

DB 06     

DC 07     

DD 08     

DE 09     

DF 10     

DG 11     

DH 12     

DI 13     

DJ 14     

DK 15     

DL 16     

DM 17     

DN 18     

E 19     

F 20     

G 21     

H 22     

I 23     

J 24     

K 25     

L 26     

M 27     

N 28     

O 29     

Liczba spółek  
w szt.  

30     

 
 
 
 
 
 
…………………………....................... …………………………………. …………………….…........................... 
 (imię, nazwisko i telefon osoby, (miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis osoby 
 która sporządziła sprawozdanie)  działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 



OBJAŚNIENIA DO ZAŁ ĄCZNIKA  
do sprawozdania F-01/NFI 

o udziałach i akcjach według PKD 

 
Załącznik do sprawozdania statystycznego 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).  

 
Uwaga: dane na sprawozdaniu należy wykazywać w złotych bez znaku po przecinku.  
 
Załącznik należy wypełnić tylko raz w roku, prezentując w nim dane za cały rok 2005.  
Dane te muszą być zgodne z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu F-01/NFI za okres od 
początku roku do końca grudnia 2005 r.  
Muszą być spełnione następujące założenia: 
załącznik r. 1 suma wierszy od 01 do 29 = formularz F-01/NFI za 2005 r. dział 3 (r. 1 w. 01 + r. 2 w. 01) 
załącznik r. 2 suma wierszy od 01 do 29 = formularz F-01/NFI za 2005 r. dział 3 (r. 1 w. 02 + r. 2 w. 02) 
 
W wierszach 01 do 29 należy wykazać wartość bilansową akcji i udziałów stanowiących udziały 
większościowe (rubryka 1) oraz udziały mniejszościowe (rubryka 2) , a także pozostałe akcje i udziały w 
spółkach spoza Programu Powszechnej Prywatyzacji (rubryka 3) .  
 
Powyższe dane należy wykazać w podziale na sekcje i podsekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności 
oznaczone kodem literowym.  
Poszczególne kody oznaczają odpowiednio:  
A- Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; B- Rybactwo; CA- Górnictwo surowców energetycznych; 
CB- Górnictwo surowców innych niż energetyczne; DA- Produkcja artykułów spożywczych, napojów 
i wyrobów tytoniowych; DB- Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży; DC- Produkcja skór 
wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych; DD- Produkcja drewna i wyrobów z drewna; 
DE- Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, działalność publikacyjna 
i poligraficzna; DF- Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych; 
DG- Produkcja wyrobów chemicznych; DH- Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych; 
DI - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych; DJ- Produkcja metali i wyrobów z 
metali; DK - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; DL - Produkcja urządzeń 
elektrycznych i optycznych; DM - Produkcja sprzętu transportowego; DN- Produkcja, gdzie indziej 
niesklasyfikowana; E- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę; F- Budownictwo; 
G- Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego; H- Hotele i restauracje; I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność; 
J- Pośrednictwo finansowe; K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; L - Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; M - Edukacja; N- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna; 
O- Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała. 

Przykładowo w wierszu 01 oznaczonym jako sekcja A w rubryce 1 należy wykazać sumę udziałów 
wiodących, jakie fundusz posiada w spółkach należących do działu PKD 01– rolnictwo, łowiectwo, 
włączając działalność usługową oraz działu PKD 02 – leśnictwo, włączając działalność usługową.  
 

W wierszu 30 należy wykazać liczbę spółek, w których fundusz ma udziały wiodące (rubryka 1), 
mniejszościowe (rubryka 2) oraz pozostałe spółki, w których fundusz ma akcje lub udziały (rubryka 3). 

 
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).  


