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Liczba akcji w pozycji XV powyżej dotyczy łącznej liczby akcji Funduszu (59.186.670) pomniejszonych o akcje własne 

w posiadaniu Funduszu w ilości odpowiednio 5.892.794 i 9.759.794 na dzień 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r.
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Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Narodowego Funduszu 

sprawozdanie finansowe Funduszu i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości 

obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Funduszu. Sprawozdanie z 

działalności Funduszu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Funduszu, w tym opis 

podstawowych ryzyk i zagrożeń.  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu z uwagi na niemożność pełnienia przez 

Panią Wściubiak obowiązków, wynikającą z czasowej nieobecności i niezdolności do pracy spowodowanej zwolnieniem 

lekarskim. 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Narodowego Funduszu 

Inwestycyjnego Midas S.A. niniejszym oświadcza, że Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o., podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Funduszu został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego badania spełniali 

warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
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ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU 
 

NAZWA: Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna (do dnia 23.11.2006 roku Fundusz działał pod 

 

 

SIEDZIBA: 00-842 Warszawa, ul. Łucka 7/9,  

 

WŁAŚCIWY SĄD REJESTROWY I NUMER REJESTRU: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000025704.  

 

PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: Przedmiotem działalności Funduszu jest (PKD 65.23.Z): 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTOR WG KLASYFIKACJI GPW: Narodowy Fundusz Inwestycyjny. 

 

 
2. CZAS TRWANIA FUNDUSZU 
 

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony, 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. h) Statutu Funduszu do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Funduszu należy 

przedstawienie akcjonariuszom, na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 31 

grudnia 2005 roku i na każdym następnym, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia likwidacji lub przekształcenia 

Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym Firmy Zarządzającej, z którą Fundusz jest związany umową 

o zarządzanie. 

 

W dniu 24 lipca 2007 działając na podstawie art. 22 ust.2 lit. g Statutu Funduszu oraz po zapoznaniu się z zaleceniami 

Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna 

postanowiło podjąć decyzję o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej działalności. 

 

 

3. OKRESY, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE 
FINANSOWE 
 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, a 

porównywalne dane finansowe dotyczą okresu: od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

 

 

 

 

4. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU FUNDUSZU 
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Rada Nadzorcza 
 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku skład osobowy Rady Nadzorczej Funduszu przedstawiał się następująco:  

 

Roman Karkosik Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mirosław Kutnik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Krzysztof Jeznach Sekretarz Rady Nadzorczej 

Jacek Kostrzewa Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Zymek Członek Rady Nadzorczej 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

Z dniem 17 maja 2007 r. pani Karina Wściubiak złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu. 

Jednocześnie pani Karina Wściubiak została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu z dniem 17 maja 2007 

roku. 

W dniu 24 lipca 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej 

Funduszu pana Wojciecha Zymka. 

Zarząd 
 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku skład osobowy Zarządu Funduszu przedstawiał się następująco:  

 

Karina Wściubiak Prezes Zarządu 

Agnieszka Lebiecka Członek Zarządu 

Leszek Siwek Członek Zarządu 

Zmiany w składzie Zarządu 

Z dniem 14 lutego 2007 roku pan Mieczysław Halk złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Funduszu.. 

Z dniem 14 lutego 2007 roku Rada Nadzorcza Funduszu oddelegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu 

członka Rady Nadzorczej Funduszu panią Karinę Wściubiak. 

W dniu 13 września 2007 r. Rada Nadzorcza powołała panią Agnieszkę Lebiecką i pana Leszka Siwka do pełnienia 

funkcji Członków Zarządu. 

Z dniem 20 marca 2008 r. pani Agnieszka Lebiecka oraz pan Leszek Siwek złożyli rezygnację ze stanowisk Członków 

Zarządu. 

Z dniem 1 kwietnia 2008 r. pan Jacek Felczykowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

 

 

5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

 

Na podstawie Art.55 ust. 6a Ustawy o rachunkowości, Grupa Midas sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przy sporządzaniu sprawozdania 

finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności Grupy Midas zasady rachunkowości zgodne z 

 

 

 
6. POŁĄCZENIE Z INNYMI SPÓŁKAMI 
 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku nie nastąpiły połączenia Funduszu z 

innymi spółkami. 

 

 

7. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działania. Na dzień 

podpisania sprawozdania finansowego Zarząd Funduszu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które 
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podpisania sprawozdania finansowego Zarząd Funduszu nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności, które 

wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w okresie 12 miesięcy po dniu 

bilansowym (czyli do 31 grudnia 2008 roku) na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego 

ograniczenia działalności. 

 

 

8. PORÓWNYWALNOŚC SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku oraz porównywalne dane 

finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku zostały sporządzone i przedstawione w 

sposób zapewniający porównywalność przedstawionych w nich danych.  

 

 
9. KOREKTY WYNIKAJĄCE Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO 
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWCH ZA LATA UBIEGŁE 
 

Opinia z badania i raport z przeglądu sprawozdań finansowych biegłego rewidenta za poprzednie okresy porównawcze 

nie zawierały zastrzeżeń. W związku z brakiem zastrzeżeń w opinii z badania i raporcie z przeglądu biegłego rewidenta, 

nie istniała potrzeba wprowadzenia zmian do porównywalnych danych finansowych w sprawozdaniu rocznym w 

stosunku do poprzednio publikowanych sprawozdań finansowych za analogiczny okres.  

 

 

 

 

 

 

 

10. STOSOWANE ZASADY I METODY RACHUNKOWOŚCI 
 

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone i zaprezentowane w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych 

i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 

1743). 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość 

narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 1996 r. Nr 2 , poz. 12 z późn. zm.).  

 

b) Waluta sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sporządzone w tysiącach złotych polskich, jeśli nie wskazano inaczej.  

 

c) Początkowa wycena udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

 

Początkowa wartość udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (zdefiniowanych w paragrafie 4 ustęp 3 i 4 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych warunków, którym powinna 

odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych) przeprowadzona w następujący sposób:  

 

zależnej według ich wartości rynkowej na ten dzień. Ewentualna różnica pomiędzy wartością nabycia akcji i udziałów a 

odpowiadającą im częścią aktywów netto według ich wartości rynkowej wykazywana jest w odrębnej pozycji bilansu 
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Funduszu w kapitale własnym jednostki stowarzyszonej ujmuje się według ich wartości rynkowej na ten dzień. 

Ewentualna różnica między wartością nabycia akcji lub udziałów w jednostce stowarzyszonej a wartością udziału w 

 

 

d) Wycena udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. 

 

W kolejnych okresach sprawozdawczych po dokonaniu korekty lub w dniu objęcia kontroli lub rozpoczęcia wywierania 

znaczącego wpływu udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych wycenia się metodą praw własności.  

Wartość tych udziałów jest korygowana o przypadające na rzecz Funduszu część zwiększenia lub zmniejszenia kapitału 

własnego tych jednostek oraz pomniejszona o przypadające na rzecz Funduszu dywidendy lub inne udziały w zyskach 

oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.  

Ocena trwałej utraty wartości udziałów dokonywana jest w oparciu o następujące czynniki:  

wartości księgowej,  

 

 

 

 

 

e) Wycena pozostałych inwestycji w kolejnych latach sprawozdawczych. 

 

Wyceny innych inwestycji w kolejnych latach sprawozdawczych dokonuje się w następujących sposób:  

- akcje notowane - według ceny rynkowej,  

- akcje nienotowane i udziały - według wartości niższej z dwóch: cen nabycia lub oszacowanej wartości rynkowej, z 

uwzględnieniem trwałej utraty wartości,  

- dłużne papiery wartościowe notowane - według ceny rynkowej powiększonej o należne odsetki,  

- dłużne papiery wartościowe nienotowane - według skorygowanej ceny nabycia według efektywnej stopy procentowej,  

- prawa poboru akcji notowanych - według ceny rynkowej,  

- prawa poboru akcji nienotowanych - według wartości oszacowanej przez Zarząd Funduszu.  

 

f) Instrumenty finansowe 
 

Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w momencie ich 

początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Składnik aktywów finansowych 

zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie. 

Ujecie początkowe oraz rozliczenie sprzedaży 

Instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia wycenia się w wartości godziwej , powiększonej w 

przypadku instrumentów niezakwalifikowanych jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, o 

koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji konkretnego instrumentu.  

Transakcje zakupu i sprzedaży inwestycji ujmuje się na dzień przeprowadzenia transakcji, chyba że w umowie 

wskazano na inny dzień przejścia istotnych korzyści i ryzyk związanych z posiadanymi instrumentami.  

Wycena na dzień bilansowy 

Aktywa finansowe notowane wycenia się na dzień bilansowy wg wartości godziwej ze skutkiem przeszacowania 

odnoszonym na wynik, w następujący sposób:  

- akcje notowane - według kursu zamknięcia na GPW (notowania ciągłe),  

- akcje nienotowane i udziały - według wartości niższej z dwóch: cen nabycia lub oszacowanej wartości rynkowej, z 

uwzględnieniem trwałej utraty wartości,  

- dłużne papiery wartościowe notowane - według ceny rynkowej powiększonej o należne odsetki,  

- dłużne papiery wartościowe nienotowane - według skorygowanej ceny nabycia według efektywnej stopy procentowej,  

- prawa poboru akcji notowanych - według ceny rynkowej,  

- prawa poboru akcji nienotowanych - według wartości oszacowanej przez Zarząd Funduszu.  

Utrata wartości aktywów finansowych 

Fundusz dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że nastąpiła utrata 

wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.  
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ustania przesłanek utraty wartości następuje odwrócenie odpisów aktualizujących:  

zapadalności, oraz aktywów dostępnych do sprzedaży będących instrumentami dłużnymi,  

 

 
g) Rzeczowy majątek trwały 

 

Składniki rzeczowego majątku trwałego są wyceniane w cenie nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o 

umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z 

aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest 

przenoszona na kapitał zapasowy. 

Rzeczowy majątek trwały Funduszu nie podlegał przeszacowaniu.  

Rzeczowy majątek trwały jest amortyzowany metodą liniową przez określony z góry okres ekonomicznej użyteczności.  

Składniki rzeczowego majątku trwałego, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3,5 tys. zł są 

odpisywane w ciężar kosztów w momencie oddania ich do użytkowania.  

 

h) Należności 
 

Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności 

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość 

lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 

kosztów finansowych.  

 

 

i) Transakcje w walucie obcej 

 

Transakcje w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego 

w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji 

przychodów lub kosztów finansowych.  

 
j) Opodatkowanie 
 

Podatek dochodowy od osób prawnych jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o 

rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 

przychodów.  

Przychody Funduszu z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej są zwolnione z podatku dochodowego.  

Pozostała działalność Funduszu opodatkowana jest na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 15 ust.2 i 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodu 

częściowo rozliczane są strukturą (udział przychodów opodatkowanych w kwocie przychodów ogółem), a pozostałe 

potrącane są w całości.  

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą bilansową w stosunku do wszystkich różnic przejściowych 

występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową 

wykazaną w sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem przepisów podatkowych specyficznych dla Narodowych 

Funduszy Inwestycyjnych.  

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych.
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Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych 

różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w 

jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i 

straty.  

Wartość bilansowa składników aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy 

dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z 

zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać 

w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.  

 

k) Zyski/ straty z inwestycji 

 

Zyski/ straty z inwestycji stanowią różnicę między przychodami netto ze sprzedaży papierów wartościowych, a ich 

wartością bilansową netto (po uwzględnieniu rezerw i odpisów aktualizujących), w odniesieniu do których dokonano 

wyceny właściwej dla danego papieru w poprzednich okresach sprawozdawczych.  

 
l) Zyski/straty zrealizowane i niezrealizowane oraz wynik do podziału 

 

 Zyski/straty zrealizowane 

W kalkulacji zrealizowanego zysku / straty netto uwzględnia się : 

 

 

wartościowych a ich wartością bilansową netto,  

 

 

 

 

 

 

Zyski/straty niezrealizowane 

Przy kalkulacji niezrealizowanego zysku /straty uwzględnia się : 

 

wartościowych notowanych w stosunku do ich wartości na poprzedni dzień bilansowy.  

 

Wynik do podziału 

Decyzję o podziale zysku netto lub pokryciu straty netto podejmuje Walne Zgromadzenie. Zgodnie z §8.7 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie warunków, którym powinna odpowiadać 

rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych niezrealizowany zysk netto nie może być przeznaczony do 

podziału. 

 

W przypadku zaistnienia zdarzenia (np. transakcji) powodującej zrealizowanie się zysku lub straty odpowiednia cześć 

 

 

m) Rezerwy i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości udziałów 

 

W związku z wyceną posiadanych udziałów Fundusz tworzy rezerwy i dokonuje odpisów aktualizujących w oparciu o 

dane finansowe jednostek dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.  

Odpisy aktualizujące są tworzone w przypadku wystąpienia lub prawdopodobieństwa wystąpienia częściowej lub 

całkowitej trwałej utraty wartości posiadanych udziałów. Fundusz dokonuje ponadto odpisów aktualizacyjnych w 

oparciu o inne dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego informacje na temat sytuacji finansowej, 

rynkowej i inwestycyjnej spółek.  

 

Komisja Nadzoru Finansowego
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Odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową udziałów. Korekta odpisu wartości może być dokonana w 

przypadku zawarcia rynkowej transakcji pomiędzy stronami niepowiązanymi, dotyczącej znaczącego pakietu akcji lub 

uzyskania notowań giełdowych, lub też uzyskania przez Fundusz informacji o znaczących zmianach sytuacji finansowej 

spółek, realizowanych procesach restrukturyzacyjnych, znaczących zmianach prowadzenia działalności gospodarczej 

(czynniki wewnętrzne i zewnętrzne) oraz innych istotnych informacji wpływających na wycenę spółek.  

W przypadku, gdy w poprzednich latach obrachunkowych dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty 

wartości udziałów, a w bieżącym okresie obrachunkowym jednostka notuje straty ujmowane, w części przypadającej 

Funduszowi, w księgach rachunkowych Funduszu, Fundusz może dokonywać korekty odpisu aktualizującego, do 

maksymalnej wysokości równej wartości przypadających na rzecz Funduszu strat jednostki uwzględnionej w bieżącym 

okresie obrachunkowym.  

 

n) Kapitał własny 
 

Kapitał zakładowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie Funduszu i zarejestrowanej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Zmiany kapitału zakładowego regulują postanowienia Ustawy o Narodowych Funduszach 

Inwestycyjnych, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.  

W przypadku umorzenia części akcji wartość umorzonych akcji powiększa kapitał zapasowy.  

Akcje własne zostały wykazywane w kapitale własnym ze znakiem ujemnym i są wycenione według ceny nabycia.  

Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów odzwierciedla zmiany w kapitale jednostek, wycenionych metodą praw 

własności, które nie wpływają na wynik finansowy tych jednostek.  

 

Zmiany wynikające z aktualizacji wyceny akcji i udziałów w przypadku, gdy są: 

spółki, jeżeli kapitał nie powstał lub okazał się niewystarczający, są odnoszone na rachunek zysków i strat jako 

zrealizowane straty z inwestycji. 

 

W momencie sprzedaży spółki wiodącej dodatni kapitał z aktualizacji zwiększa kapitał zapasowy Funduszu. 

 
o) Kredyty, pożyczki i zobowiązania 

 

Wycena kredytów i pożyczek przedstawia stan zadłużenia na dzień bilansowy.  

Zobowiązania są wycenione w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

p) Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 

Fundusz dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów (zarówno czynnych jak i biernych) mających na celu 

przypisanie do danego okresu kosztów dotyczących tego okresu. Sposób rozliczenia kosztów zależy od ich charakteru.  

 

r) Zbywalność składnika portfela inwestycyjnego 

 

Dla celów klasyfikacji składników portfela inwestycyjnego według zbywalności przyjęto następujące zasady: 

obrotu, dla których nie istnieje sprawnie działający rynek wtórny , umożliwiający szybką zmianę składników portfela 

inwestycyjnego na gotówkę (rynek międzybankowy) oraz udziały i papiery wartościowe, które mają ograniczenia 

prawne dotyczące zbywalności.  

 

publicznym obrocie mocą decyzji administracyjnej lub z mocy prawa, oraz papiery wartościowe, które nie zostały 

dopuszczone do publicznego obrotu, dla których istnieje sprawnie działający rynek wtórny, umożliwiający szybką 

zmianę składnika portfela inwestycyjnego na gotówkę (rynek międzybankowy), które nie mają istotnych ograniczeń 

prawnych dotyczących zbywalności.  

 

 

 

obrocie pozagiełdowym. 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego
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11. KURSY ZASTOSOWANE DO PRZELICZANIA WYBRANYCH POZYCJI FINANSOWYCH EURO 
 

Wybrane pozycje bilansu zaprezentowane w sprawozdaniu w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EURO : 

z dnia 31 grudnia 2007 r. 3,5820 PLN/EURO oraz 

z dnia 31 grudnia 2006 r. 3,8312 PLN/EURO. 

 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, 

obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie objętym raportem odpowiednio :  

za 2007 r. - 3,7768 PLN/EURO, 

za 2006 r. - 3,8991 PLN/EURO. 

 

 

12. RÓŻNICE W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH ZASAD I METOD RACHUNKOWOŚCI POMIĘDZY 
ZAŁĄCZONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM A SPRAWOZDANIEM, KTÓRE BYŁOBY 
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARTÓW RACHUNKOWOŚCI 

 

Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu 

informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 

wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których 

właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209 poz. 1743) Fundusz jest zobowiązany do wskazania i 

objaśnienia różnic w wartości ujawnionych danych finansowych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów 

netto) i wyniku finansowego netto oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, 

pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Polskimi. Standardami 

 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie różnic pomiędzy PSR i MSSF w zakresie zasad rachunkowości przyjętych przez 

Fundusz, które mogą mieć istotny wpływ na dane prezentowane przez Fundusz. MSSF w odróżnieniu od PSR nie 

regulują w sposób szczególny zasad rachunkowości dla funduszy inwestycyjnych.  

 

Istotne różnice pomiędzy PSR i MSSF w sprawozdaniu finansowym Funduszu 

Poniżej zaprezentowano zestawienia ilustrujące najistotniejsze różnice pomiędzy informacją finansową w okresach 

poprzednich zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i danymi finansowymi po uwzględnieniu wpływu 

zastosowanych MSSF.  

 

BILANS 

stan na 01.01.2006 - / PSR / Reklasyfikacja wyceny wartości godziwej / MSSF / 

 

AKTYWA 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - / 41.032/ - / 41.032/  

Pozostałe aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy - / 74.449 / - / 74.449/  

Należności handlowe oraz pozostałe należności - / 239/ - / 239/  

Razem aktywa - / 115.720/ - / 115.720/ 

 

ZOBOWIĄZANIA  

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - / 809 / - / 809/  

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego - / 316/ - / 316/  

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia - / 411/ - / 411/  

Razem zobowiązania - / 1.536/ - / 1.536/ 

 

KAPITAŁ WŁASNY 

przypadający na akcjonariuszy Spółki 

Akcje zwykłe - / 1.184/ - / 1.184/  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej - / 155.990/ - / 155.990/  

Akcje własne - /(112.594)/ - / (112.594)/  

Komisja Nadzoru Finansowego
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Akcje własne - /(112.594)/ - / (112.594)/  

Kapitał z aktualizacji wyceny - / 462/ (462) / -/  

Niepodzielony wynik finansowy - / 69.142/ 462 / 69.604/  

Zysk z lat ubiegłych - / 28.827/ 462 / 29.289/  

Zysk netto bieżącego okresu - / 40.315/ - / 40.315/  

Razem kapitał własny - / 114.184/ - / 114.184/ 

Razem pasywa - /115.720/ - / 115.720/ 

 

Liczba akcji - /4.508.628/ - / 4.508.628/  

Wartość aktywów netto na akcję - / 25,67/ - / 25,67/  

 

BILANS 
stan na 31.12.2006 roku - / PSR / Reklasyfikacja wyceny wartości godziwej / MSSF/ 

 

AKTYWA 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - / 27.247/ - / 27.247/  

Pozostałe aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy - / 66.080/ - / 66.080/  

Należności handlowe oraz pozostałe należności - / 14/ - / 14/  

Aktywa trwałe - / 37/ - / 37/  

Razem aktywa - / 93.378 / - / 93.378/ 

 

ZOBOWIĄZANIA  

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania - / 89/ - / 89/  

Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia - / 42/ - / 42/  

Razem zobowiązania - / 131/ - / 131/ 

 
KAPITAŁ WŁASNY 
przypadający na akcjonariuszy Spółki 

Akcje zwykłe - / 5.919 / - / 5.919/  

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej - / 232.733/ (462) / 232.271/  

Akcje własne - /(197.651) / - / (197.651)/  

Niepodzielony wynik finansowy - / 52.246 / 462 / 52.708/  

Zysk z lat ubiegłych - / 4.951/ 462 / 5.413/  

Zysk netto bieżącego okresu - / 47.295/ - / 47.295/  

Razem kapitał własny - / 93.247 / - / 93.247/ 
Razem pasywa - / 93.378 / - / 93.378/ 

 

Liczba akcji - / 49.426.876 / - / 49.426.876/  

 

Wartość aktywów netto na akcję - / 1,89/ - / 1,89/  

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
stan na 31.12.2006 roku, w tys. zł. PSR Reklasyfikacja działalności finansowej MSSF 

 

Koszty operacyjne - / (5.705) / 750 / (4.955)/  

Pozostałe przychody operacyjne - / 364 / - / 364/  

Strata na działalności operacyjnej - / (5.341) / 750 / (4.591)/ 

 

Zysk z działalności inwestycyjnej - / 52.796 / (750) / 52.046 /  

 
Zysk przed opodatkowaniem - / 47.455 / - / 47.455/ 

 

Podatek dochodowy - / (160) / - / (160)/  

 

Zysk netto - / 47.295 / - / 47.295/ 
 

Przypadający na udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego - / 47.295 / - / 47.295/  

udziały akcjonariuszy mniejszościowych - / - / - /  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych / 24.615.908 / - / 24.615.908/  

Komisja Nadzoru Finansowego
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SAF-R  2007MIDASŚrednia ważona liczba akcji zwykłych / 24.615.908 / - / 24.615.908/  

 

Zysk netto z działalności kontynuowanej na 1 akcję przypadający na akcjonariuszy Funduszu - / 1,93 / - / 1,93/

Komisja Nadzoru Finansowego
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a

Nota 1 b

Na 31 grudnia 2007 roku wartość bilansowa udzielonych pożyczek dla jednostek zależnych z terminem wymagalności 

krótszym niż rok wyniosła 24 805 zł. Fundusz udzielił pożyczek dla następujących podmiotów:  

- CenterNET S.A. 

Wartość bilansowa udzielonych pożyczek wyniosła 10 357 zł, w tym naliczone odsetki ujęte w wyniku 2007 roku 
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stanowiły wartość 157 zł. Pożyczki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej: WIBOR 3m plus 1%. 

Termin wymagalności kapitału i odsetek określony jest na 30 czerwca 2008 roku.  

- Advantage Cellular Communications Limited 

Wartość bilansowa udzielonych pożyczek wyniosła 14 444 zł, w tym naliczone odsetki ujęte w wyniku 2007 roku 

stanowiły wartość 144 zł. Pożyczki oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej: WIBOR 3m plus 1%. 

Termin wymagalności kapitału i odsetek określony jest na 30 czerwca 2008 roku.  

- mLife Sp. z o.o.  

Należność krótkoterminową z tytułu udzielonej pożyczki długoterminowej wymagalną 10 stycznia 2008 roku stanowiły 

odsetki o wartości 4 zł.  

 

 

Nota 1 c

Na 31 grudnia 2007 roku wartość bilansowa udzielonej pożyczki długoterminowej dla jednostki zależnej mLife Sp. zo.o. 

wyniosła 465 zł. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1m plus 0,5%. Zgodnie z 

umową odsetki wymagalne są w terminie do 10 dnia następnego kwartału i wykazywane są w sprawozdaniu 

finansowym jako należności krótkoterminowe.

Nota 1 d

Nota 1 e

Nota 1 f

Komisja Nadzoru Finansowego
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Nota 1 g

Nota 2 a

Środki na rachunku powierniczym (liczba i cena akcji nie w tysiącach) 

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Fundusz posiadał środki zdeponowane na rachunku powierniczym o wartości 9.798 zł 

zgodnie z warunkami zawartej w dniu 8 sierpnia 2007 roku przez Fundusz umowy sprzedaży 1.600.000 swoich akcji 

własnych ze SKARBIEC Funduszem Inwestycyjnym Otwartym reprezentowanym przez Skarbiec TFI Polska S.A. z 

Zgodnie z warunkami umowy Fundusz miał prawo wskazania nabywcy akcji od Skarbca w terminie do dnia 30 kwietnia 

2008 r. włącznie. Zabezpieczenie wykonania transakcji odkupu stanowiły środki zdeponowane na rachunku 

powierniczym o wartości 25.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2007 r. Fundusz wskazał nabywcę łącznie 1.000.000 akcji, 

wobec czego kwota 16.000 zł została zwolniona z rachunku powierniczego. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania 

finansowego całość środków zdeponowanych na rachunku powierniczym została zwolniona wskutek wskazania przez 

Fundusz nabywcy wszystkich akcji stanowiących przedmiot umowy ze Skarbcem, przy czym kwota 5.868 zł została 

zgodnie z warunkami umowy przekazana na rzecz Skarbca, a pozostałe saldo rachunku, tj. 3.987 zł na rzecz Funduszu.

Nota 2 b
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Nota 4 a

Nota 4 b

Nota 4 c

Nota 5 a

Nota 6 a
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Nota 6 b

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ZOBOWIĄZAŃ I REZERW
Nota 7 a

Nota 7 b

Nota 7 c

Nota 7 d
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Nota 7 e
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Nota 7 h

Nota 8 a

Nota 9 a

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO KAPITAŁU WŁASNEGO
Nota 10 a
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Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5 % kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2007 roku: 

Akcjonariusz / Liczba akcji / Wartość nominalna akcji / Udział w kapitale zakładowym 

1. Nova Capital Sp. zo.o. 42 000 000 / 4 200 / 70,97  

2. NFI Krezus S.A. 3 457 000 / 346 / 5,84  

3. NFI MIDAS SA 5 892 794 / 589 / 9,96  

4. Pozostali akcjonariusze 7 836 876 / 784 / 13,23  

Razem : 59 186 670 / 5 919 / 100,00

Nota 11 a

Na dzień 1 stycznia 2007 r. Fundusz, posiadał 9 759 794 sztuk akcji włas nych nabytych w celu umorzenia o wartości 

197 651 zł. Akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia, jednak WZA w dniu 24 lipca 2007 roku nie podjęło uchwały 

o ich umorzeniu, w związku z czym zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcje te powinny zostać 

umorzone albo powinny zostać zbyte w tej części, która przekracza 10% kapitału zakładowego w terminie dwóch lat od 

dnia nabycia, tj. do dnia 10 sierpnia 2007 r. W dniu 30 marca 2007 r. Fundusz zbył 6 00 000 akcji 

własnych, a następnie w dniach 3 i 8 sierpnia 2007 r. 3 267 000 akcji własnych. W związku z powyższym po 

dokonanych transakcjach Fundusz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego posiadał 5 892 794 

akcji własnych stanowiących 9,96% kapitału zakładowego.

Nota 12 a

Nota 13 a

Nota 14 a

Nota 14 b
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Nota 15 a

Wartość aktywów netto na 1 akcję została obliczona jako relacja aktywów netto na dzień 31 grudnia 2007 roku do 

łącznej ilości akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne w posiadaniu Funduszu.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 16 a

Fundusz udzielił gwarancji spółce Advantage do wysokości równowartości 1 miliona funtów w związku z zawarciem 

przez Advantage umowy ramowej ze spółką Hutchison 3G w Wielkiej Brytanii.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 17 a

Nota 18 a

Nota 19 a

Nota 20 a
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Nota 20 b

 

Informacja o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji ujętych w rachunku wyników 2007 roku w podziale na 

główne grupy rodzajowe papierów wartościowych, przedstawia się następująco:  

 

akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych: 

- przychody ze sprzedaży akcji i udziałów : 6 195 zł 

- koszty sprzedanych akcji i udziałów : 4 600 zł 

akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych: 

- przychody ze sprzedaży akcji i udziałów : 66 742 zł 

- koszty sprzedanych akcji i udziałów : 85.041 zł 

PP i PDA: 
- przychody ze sprzedaży akcji i udziałów : 1 688 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 21 a

Nota 21 b

Komisja Nadzoru Finansowego

32



SAF-R  2007MIDAS

Nota 22 a

Nota 22 b

Nota 23 a

WZA Funduszu w dniu 24 lipca 2007 roku, postanowiło :  

1. zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 43 272 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.  

2. niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 4 023 zł przenieść na niezrealizowany zysk z lat 

ubiegłych. 

3. zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 4 951 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.  

Zarząd zaproponuje pokrycie straty z 2007 roku w wysokości 47 298 zł w następujący sposób:  

1. kwotę 4 023 zł pokryć ze zrealizowanego zysku z lat ubiegłych  

2. kwotę 43 275 pokryć z kapitału zapasowego

 

 

Nota 24 a

Sposób obliczenia straty/zysku na jedną akcję 

 

Strata/zysk na jedną akcję zwykłą została ustalona jako relacja straty/zysku netto za rok obrotowy do średniej ważonej 

liczby akcji zwykłych w danym okresie sprawozdawczym obliczonej na podstawie liczby akcji Funduszu pomniejszonej 

o liczbę akcji własnych posiadanych przez Fundusz.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
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Środki pieniężne wykazane w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych obejmują gotówkę zdeponowaną w 

banku na rachunkach bieżących i terminowych oraz znajdującą się w kasie Funduszu. Środki pieniężne występują tylko 

w walucie polskiej. 

 

Na saldo środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 r. / 31.12.2007 r. składały sie następujące pozycje (tys. zł):  

1) środki pieniężne na rachunku bieżącym : 46 / 5 ;  

2) środki pieniężne na rachunku maklerskim : 27 199 / 5 ;  

3) środki pieniężne na rachunku powierniczym : 0 / 9 798 ;  

3) lokaty : 0 / 3 300 ;  

4) gotówka w kasie : 2 / 0 ;  

razem : 27 247 / 13 108  

 

 

 

 

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

1. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE  

 

Fundusz na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadał następujące aktywa i zobowiązania finansowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz nie wykazuje aktywów ani zobowiązań finansowych, które nie są wyceniane w wartości godziwej.  

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku nie dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej 

utraty wartości aktywów finansowych.

1.1 Akcje i udziały w jednostkach zależnych (liczba i cena akcji nie w tysiącach) 

Akcje wyceniane są metodą praw własności, z uwzględnieniem różnicy między ceną nabycia akcji a odpowiadającą im z 

uwagi na posiadane prawa częścią aktywów netto jednostki. W kolejnych okresach bilansowych wartość akcji 

powiększa się lub pomniejsza o przypadające na rzecz Funduszu zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego 

jednostki oraz pomniejsza się o udział w wyniku finansowym netto. Od wartości firmy dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych przez okres 5 lat.  

1.1.1 CenterNET S.A. 
W dniu 12 lutego 2007 r. Fundusz nabył 770.000 akcji CenterNETu z siedzibą w Toruniu. Cena sprzedaży była równa 

wartości nominalnej akcji CenterNETu i wynosiła 1 zł za akcję tj. łącznie 770 zł. Zbywającym akcje był pan Roman 

Krzysztof Karkosik, Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu i udziałowiec spółki Nova Capital Sp. z o.o., która jest 

właścicielem 42.000.000 akcji Funduszu, stanowiących 70,96% jego kapitału zakładowego. Dodatkowe poniesione 

koszty związane z nabyciem wyniosły 8 zł. Nabyte akcje stanowią 100% kapitału zakładowego CenterNETu. Nabycie 

nastąpiło ze środków własnych Funduszu. W dniu 3 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

CenterNET SA podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 12 551 zł poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji z kwoty 1 z ł do kwoty 17,30 zł. Fundusz opłacił 

podwyższenie wartości akcji gotówką.  
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W dniu 28 marca 2008 r. zostało zarejestrowane podniesienie kapitału zakładowego CenterNETu z 13.321 zł do 26.121 

zł w drodze emisji 739.880 akcji objętych przez Fundusz po cenie emisyjnej 173 zł za akcję. Różnica pomiędzy 

wartością emisji w łącznej wysokości 128.000 zł a wartością podniesienia kapitału zakładowego powiększyła kapitał 

zapasowy CenterNETu.  

Przedmiotem działalności CenterNETu jest głównie telefonia ruchoma (komórkowa) oraz transmisja danych i 

teleinformatyka. 

 

 

Dane dotyczące prowizorycznej wartości godziwej przejętych aktywów netto na dzień nabycia oraz warto
firmy są następujące: 

 

 

Wartość akcji w CenterNET SA na dzień 31.12.2007 roku 

 

 

 

 

 

 
Wartość firmy z nabycia akcji CenterNET SA na dzień 31.12.2007 roku 

 

 

 

 

1.1.2 mLife Sp. z o.o. 
W dniu 5 czerwca 2007 r. Fundusz zawarł porozumienie inwestycyjne ze spółką mLife, w ramach którego Fundusz 

dokapitalizował spółkę, w zamian za objęcie 80% jej udziałów oraz miał udzielić jej pożyczki. Pozyskane środki mLife 

przeznaczy na rozwój przedsięwzięć w zakresie cyfrowej rozrywki, kontentu oraz mediów.  

Fundusz objął 400 nowych udziałów w mLife za łączną kwotę 200 zł tj. 500 zł za każdy udział, utworzonych w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego mLife. Udziały zostały opłacone gotówką. Podwyższenie kapitału mLife zostało 

sfinansowane ze środków własnych Funduszu.  

 

Dane dotyczące prowizorycznej wartości godziwej przejętych aktywów netto na dzień nabycia oraz warto
firmy są następujące: 

 

 

Wartość firmy 46 zł 
 

Wartość akcji w mLife sp. zo.o. na dzień 31.12.2007 roku 

 

 

 

 

Wartość firmy z nabycia akcji mLife Sp. z o.o. na dzień 31.12.2007 roku 

 

 

 

 

1.2 Akcje i udziały w jednostce stowarzyszonej (liczba i cena akcji nie w tysiącach) 

Akcje wyceniane są metodą praw własności, z uwzględnieniem różnicy między ceną nabycia akcji a odpowiadającą im z 

uwagi na posiadane prawa częścią aktywów netto jednostki. W kolejnych okresach bilansowych wartość akcji 

powiększa się lub pomniejsza o przypadające na rzecz Funduszu zwiększenia lub zmniejszenia kapitału własnego 

jednostki oraz pomniejsza się o udział w wyniku finansowym netto. Od wartości firmy dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych przez okres 5 lat.  
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1.2.1 SUWARY SA 

W dniu 29 grudnia 2006 roku Fundusz nabył 14 852 akcji imiennych SUWARY SA oraz w dniu 3 stycznia 2007 roku 

305 038 akcji na okaziciela. Akcje zostały nabyte za łączną kwotę 12 175 zł . Nabycie nastąpiło ze środków własnych 

Funduszu. Na dzień 3 stycznia 2007 roku Fundusz posiadał 38,12 % akcji w kapitale własnym SUWAR i z tym dniem 

dokonał rozliczenia nabycia akcji metodą praw własności. 

W kolejnym okresie Fundusz dokonał następujących transakcji dotyczących akcji SUWAR: 

- w dniu 30 marca 2007 roku sprzedał 80 000 akcji ;  

- w dniu 26 czerwca 2007 roku nabył 17 689 akcji ;  

- w dniu 18 września 2007 sprzedał 19 000 akcji.  

Nabycie nastąpiło ze środków własnych Funduszu.  

 

Wartość akcji w SUWAR SA na dzień 31.12.2007 roku 

 

 

 

 

 

Wartość firmy z nabycia akcji SUWAR SA na dzień 31.12.2007 roku 

 

 

 

 

 

1.3 Pozostałe, notowane akcje mniejszościowe  

Stan na dzień 31.12.2006 roku 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy;  

Stan na dzień 31.12.2007 roku 

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy;  

 

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 

uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, 

niepowiązanymi ze sobą stronami. 

Wiarygodna wartość godziwa ustalana jest drogą wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym 

rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są 

publicznie dostępne.Na dzień bilansowy Fundusz wycenia notowane pozostałe akcje (poza PPP) w wartości godziwej 

według ostatniego kursu ustalonego w systemie kursu jednolitego na GPW.  

 

W zakresie ustalania momentu ewidencji transakcji dotyczących nabycia instrumentów finansowych na rynku 

regulowanym przyjmuje się, że datą stosownych księgowań dla akcji jest moment zawarcia transakcji,  

1.4 Udzielone pożyczki i należności własne 

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym o wartości bilansowej 25 270 zł kwalifikuje się do pożyczek udzielonych i 

należności własnych.  

Informacje o udzielonych pożyczkach jednostkom powiązanym znajdują się w Nocie 1b Dodatkowych informacji i 

objaśnień.

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zostały rozwiązane odpisy aktualizujące należności z tytułu 

trwałej utraty wartości:  

 

 

 

Należności nieściągalne zostały spisane poprzez zmniejszenie uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących ich 

wartość.  
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1.5 Dłużne papiery wartościowe  

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Fundusz posiadał zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 

wartościowych o wartości bilansowej równej 106 632 zł. Wartość naliczonych odsetek ujętych w kosztach 

finansowych 2007 roku wyniosła 632 zł.  

Informacje o wyemitowanych bonach komercyjnych znajdują się w Nocie 7g Dodatkowych informacji i objaśnień.

1.6 Pożyczki zaciągnięte  

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Fundusz posiadał zobowiązania finansowe z tytułu zaciagniętej pożyczki o wartości 

bilansowej równej 3 014 zł. Wartość naliczonych odsetek ujętych w kosztach finansowych 2007 roku wyniosła 14 zł.

Informacje o zaciągniętej pożyczce znajdują się w Nocie 7f Dodatkowych informacji i objaśnień. 

 

 

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA CELÓW I ZASAD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM  

 

Działalność prowadzona przez Fundusz narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych. Ogólny program 

zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe Funduszu.  

Ryzyko rynkowe  
W przypadku Funduszu najistotniejsze ryzyko stopy procentowej związane jest z udzielonymi pożyczkami w ogólnej 

kwocie nominalnej 24 965 zł wg stanu na dzień bilansowy. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne , ustalone w oparciu 

o WIBOR, co naraża Fundusz na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. 

Fundusz nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej. Ryzyko cenowe 
Ryzyko cenowe w Funduszu związane jest ze zmianą wartości bieżącej pozycji wycenianych według wartości 

godziwej. Jeśli dana pozycja bilansowa wyceniana jest w oparciu o ceny rynkowe, to zmianie ulega suma bilansowa, 

wymuszając wykazanie zysku, straty lub zmiany wielkości kapitału. W przypadku Funduszu dotyczy to w 

szczególności aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy. Pewnym ryzykiem 

obarczone są ceny posiadanych akcji.  

Ryzyko kredytowe 
Fundusz lokuje swoje wolne środki finansowe w depozyty bankowe.  

Ryzyko stopy procentowej 

W przypadku Funduszu najistotniejsze ryzyko stopy procentowej związane jest z udzielonymi pożyczkami. 

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne, ustalone w oparciu o WIBOR, co naraża Fundusz na ryzyko zmiany 

przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych . Fundusz nie stosuje instrumentów zabezpieczających 

przed ryzykiem zmiany stopy procentowej.  

 

 

3. INFORMACJE O PONIESIONYCH ORAZ PLANOWANYCH W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY 
NAKŁADACH INWESTYCYJNYCH 

 

W 2007 roku Fundusz rozpoczął inwestycje w przedsięwzięcia z branży telekomunikacyjnej nabywając jej spółki 

zależne. W okresie najbliższych 12 miesięcy Fundusz planuje ponieść nakłady na infrastrukturę i systemy niezbędne do 

rozpoczęcia świadczenia usług przez spółkę zależną CenterNET. 

 
 
4. TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI 
 

Stan posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 31.12.2007 rok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających NFI MIDAS SA w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 
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Koszty z tytułu wynagrodzeń osób zarządzających NFI MIDAS SA w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 

roku i 31 grudnia 2006 roku wyniosły odpowiednio 236,4 zł i 228 zł.  

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów pomiędzy Funduszem, a osobami zarządzającymi, 

przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez poważnej 

przyczyny.  

Koszty z tytułu wynagrodzeń osób nadzorujących Fundusz w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007 roku i 

31 grudnia 2006 roku wyniosły odpowiednio 197,3 zł i 243,7 zł.  

W okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnych umów pomiędzy Funduszem, a osobami nadzorującymi, 

przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez poważnej 

przyczyny.  

Członkowie Zarządu w roku obrotowym 2007 roku zasiadali w radach nadzorczych spółek podporządkowanych, nie 

otrzymywali jednak z tego tytułu innych wynagrodzeń, ani nagród od jednostek podporządkowanych Funduszowi.  

 

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniu osób zarządzających i nadzorujących znajduja się w sprawozdaniu Zarządu z 

działalności. 

 

 

5. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU 

 

Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 2 osoby , w 2006 roku 5 osób. Na dzień 31 grudnia 2007 roku w 

Funduszu były zatrudnione 4 osoby.  

 

 

6. INFORMACJA O POŻYCZKACH, KREDYTACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH OSOBOM 
ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM  
 

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone członkom Zarządu Funduszu, członkom organów nadzorczych 

Funduszu ani osobom powiązanym z nimi osobiście żadne pożyczki przez Fundusz ani przez jednostki, w których 

Fundusz posiada udziały zależne lub stowarzyszone. 

 

 

7. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W NINIEJSZYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
 

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  

 

 

8. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZDARZENIACH, JAKIE MIAŁY MIEJSCE PO DNIU BILANSOWYM, NIE 
UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM (liczba i cena akcji nie w tysiącach) 

 

W dniu 25 lutego 2008 r. Fundusz zbył w transakcji pakietowej wszystkie posiadane tj. 688.416 szt. akcji Alchemii S.A. 

Przed transakcją Fundusz posiadał 688.416 akcji Alchemii, które stanowiły 0,31% w jego kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

wartości nominalnej 10 zł każda, po średniej cenie 7,71 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 157 zł. Przed 

transakcjami Fundusz posiadał 20.430 akcji Hutmen, które stanowiły 0,08% w jego kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

W dniu 3 marca 2008 r. na rachunku maklerskim Funduszu zostały zarejestrowanych 12.453 akcji spółki Suwary S.A. 

ich zbycia. Po tej transakcji Fundusz posiadał łącznie 251.032 akcje Suwar, stanowiące 29,92% kapitału zakładowego 

spółki i uprawniających do 29,92% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. 

 

krótkoterminowych bonów dłużnych serii J wyemitowanych przez Fundusz. Fundusz wyemitował 12.350 

niezabezpieczonych bonów o wartości nominalnej 12.350 zł w celu wykupu 12.000 zabezpieczonych bonów dłużnych 

serii B objętych przez Alchemię w grudniu 2007 r. o wartości nominalnej 12.000 zł wraz z odsetkami naliczonymi do 

dnia emisji nowej serii bonów. Termin wykupu bonów serii J przypada na 12 czerwca 2008 r. a ich oprocentowanie 
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dnia emisji nowej serii bonów. Termin wykupu bonów serii J przypada na 12 czerwca 2008 r. a ich oprocentowanie 

jest takie jak bonów serii B. 

Z dniem 20 marca 2008 r. pani Agnieszka Lebiecka oraz pan Leszek Siwek złożyli rezygnację ze stanowisk Członków 

Zarządu. 

Z dniem 1 kwietnia 2008 r. pan Jacek Felczykowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

 

W dniu 3 kwietnia 2008 roku Fundusz zgodnie z warunkami umowy sprzedaży swoich akcji własnych z dnia 8 sierpnia 

2007 roku wskazał nabywcę pozostałych 600 000 akcji stanowiących przedmiot umowy ze Skarbcem. Wobec 

powyższego całość środków zdeponowanych na rachunku powierniczym została zwolniona, przy czym kwota 5 868 zł 

została zgodnie z warunkami umowy przekazana na rzecz Skarbca, a pozostałe saldo rachunku, tj. 3 987 zł na rzecz 

Funduszu. 

 

W okresie od dnia bilansowego do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, Fundusz udzielił kolejnych 

pożyczek krótkoterminowych na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej : CenterNETowi na łączną kwotę 7.192 

zł oraz spółce Xebra w kwocie 1.500 zł. Termin spłaty pożyczek wraz z odsetkami przypada na 30 czerwca 2008 roku. 

Odsetki określone zostały na poziomie WIBOR 3M plus 1%. W tym samym okresie Fundusz wypłacił też transze w 

łącznej wysokości 668 zł spółce mLife w ramach umowy ramowej z dnia 5 października 2007 roku. Oprocentowanie 

pożyczki okreslono na WIBOR 1M plus 0,5%. Odsetki są płatne kwartalnie. Termin spłaty udzielonej transzy przypada 

na 30 października 2009 r. 

 

 
9. RÓŻNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH I 
PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH, A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I 
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI  

 

Pomiedzy raportem kwartalnym za IV kwartał 2007 roku a niniejszym sprawozdaniem wystapiły następujące różnice:  

 

SAF- Q 4/2007 Wartość firmy 2 862 zł  

SAF- R 2007 Wartość firmy 2 846 zł  

Różnica: (16) zł 

 

SAF- Q 4/2007 Akcje w jednostkach stowarzyszonych 6 866 zł  

SAF- R 2007 Akcje w jednostkach stowarzyszonych 6 862 zł  

Różnica: (4) zł 

 

SAF- Q 4/2007 Akcje w jednostkach zależnych 139 310 zł  

SAF- R 2007 Akcje w jednostkach stowarzyszonych 139 266 zł  

Różnica: (44) zł

SAF- Q 4/2007 Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych 89 zł  

SAF- R 2007 Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych 90 zł  

Różnica: 1 zł 

 

SAF- Q 4/2007 Należności z tyt. PDOP 1 zł  

SAF- R 2007 Należności z tyt. PDOP 0 zł  

Różnica: (1) zł 

 

SAF- Q 4/2007 Wynik netto - 47 233 zł  

SAF- R 2007 Wynik netto - 47 298 zł  

Różnica: (65) zł 

 

10. ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBY SPORZADZANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Fundusz nie dokonał zmian w stosowanych zasadach 

rachunkowości.  
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11. DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH 
 

Niniejszy sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt błędów podstawowych.  

 

 

12. POŁĄCZENIA FUNDUSZU Z INNYMI SPÓŁKAMI 
 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku nie nastąpiły połączenia Funduszu z 

innymi spółkami. 

 

PODPISY

* Niniejsze sprawozdanie finansowe nie zostało podpisane przez Prezesa Zarządu z uwagi na niemożność pełnienia przez Panią Wściubiak 

obowiązków wynikajacych z czasowej nieobecności i niezdolności do pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NFI MIDAS S.A. w 2007 roku 
 

1 Struktura Grupy Midas 
 

15 grudnia 1994 r. na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich 

prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami) i działający w oparciu o przepisy tej ustawy oraz 

kodeks spółek handlowych.  

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa Midas składała się z jednostki dominującej oraz spółek od niej zależnych: mLife 

 

 

2 Zmiany w strukturze Grupy Midas (liczba akcji nie w tysiącach) 

 

Nabycie udziałów 
W dniu 12 lutego 2007 r. Fundusz nabył 770.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego CenterNETu o 

wartości nominalnej 770 zł za łączną kwotę 770 zł. 
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W dniu 23 kwietnia 2007 roku CenterNET nabył na mocy umowy podpisanej 4 kwietnia 2007 r. 80% udziałów w 

spółce Xebra o wartości nominalnej 80 GBP (nie w tysiącach).  

Xebra posiada dwie spółki zależne: 

- Advantage Cellular Communications Limited, w której posiada 61,25% kapitału zakładowego i której udziały nabyła 23 

kwietnia 2007 r.; 

- Extreme Mobile Limited, w której posiada 100% kapitału zakładowego i której udziały nabyła 21 marca 2007 r. 

W dniu 4 kwietnia 2007 r. została zawarta umowa, w wyniku której CenterNET, objął 2.100.000 akcji 

uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 funt brytyjski za akcję, na łączną kwotę 2.100 funtów, w podwyższonym 

kapitale zakładowym spółki Xebra. 

W dniu 5 czerwca 2007 r. Fundusz zawarł porozumienie inwestycyjne ze spółką mLife, w ramach którego Fundusz 

dokapitalizował spółkę, w zamian za objęcie 80% jej udziałów. Fundusz objął 400 nowych udziałów w mLife za łączną 

kwotę 200 zł, utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego mLife.  

W dniu 26 lipca 2007 roku Fundusz otrzymał informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego 

CenterNETu na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego z dnia 16 lipca 2007 r. o kwotę 12.551 zł, poprzez podniesienie wartości nominalnej jednej akcji z 1 zł do 

17,30 zł. Obecnie kapitał zakładowy CenterNETu. wynosi 13.321 zł i dzieli się na 770.000 akcji uprawniających do 

takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu zmian udział Funduszu w kapitale 

zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Centernet S.A. nie uległ zmianie i wynosi 100%. 

W dniu 12 grudnia 2007 r. Fundusz objął w drodze subskrypcji prywatnej 739.880 akcji CenterNETu o wartości 

nominalnej 17,30 zł każda. Objęcie nastąpiło po cenie emisyjnej 173 zł za każdą akcją, za łączną kwotę 128.000 zł. 

Powyższe podniesienie kapitału zakładowego CenterNETu zostało zarejestrowane przez właściwy sąd w dniu 28 marca 

2008 r.  

 

3 Przedmiot działalności Funduszu 

 

Zgodnie ze statutem Fundusz może prowadzić działalność w następujących obszarach:  

- nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,  

- nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji, 

- nabywanie innych papierów wartościowych,  

 

- wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,  

- rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 

- udzielenie pożyczek spółkom i innym podmiotom, 

- zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.  

Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.  

 
4 Perspektywy rozwoju w 2008 roku 

 

W związku z faktem, że strategia Funduszu zakłada działalność w sektorze telekomunikacji i IT, to perspektywy 

rozwoju Funduszu powinny być rozpatrywane w odniesieniu do perspektyw rozwoju jego spółek zależnych.  

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój Grupy Midas w 2008 roku będzie działalność mająca na celu 

rozpoczęcie świadczenia w ciągu roku usług telefonii komórkowej w Polsce z użyciem pozyskanych w drodze 

przetargu częstotliwości GSM. Najważniejszymi obszarami będą tu negocjacje warunków umowy na roaming krajowy, 

pozyskanie odpowiedniego personelu, rozpoczęcie procesu wdrażania systemów IT oraz negocjacje z dostawcami 

rozwiązań technologicznych. 

W odniesieniu do spółek Grupy Midas działających w Wielkiej Brytanii istotnym czynnikiem jest rozwój spółki 

Advantage w zakresie dystrybucji rozwiązań telekomunikacyjnych i urządzeń komórkowych oraz plany co do 

świadczenia usług wirtualnego operatora komórkowego przez Extreme.  

 

5 Podstawowe czynniki ryzyka i zagrożenia 

 

Ryzyko zmiany strategii Grupy Midas 

W pierwszym kwartale 2007 roku Fundusz rozpoczął inwestowanie w projekty z branży telekomunikacyjnej i IT. 

Dokonane do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nabycia spółek z tego sektora zostały szczegółowo opisane w 

sprawozdaniu finansowym. Spółka nie może jednak zapewnić, że nowe inicjatywy strategiczne przyniosą pozytywne 

rezultaty, a jeśli nie przyniosą takich rezultatów, to że nie będą miały negatywnego wpływu na działalność operacyjną 

Grupy Midas, jej kondycję finansową i osiągane wyniki. 
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Ryzyko związane z finansowaniem 

Pomimo faktu, że Fundusz w ciągu ostatnich lat utrzymywał znaczną nadwyżkę środków pieniężnych, w związku z 

przyjęciem strategii związanej z branżą telekomunikacyjną, Grupa Midas będzie musiała ponieść znaczne nakłady 

inwestycyjne związane z uruchomieniem działalności w nowej branży. W związku z powyższym Spółka musi pozyskać 

dodatkowe finansowanie od instytucji finansowych lub akcjonariuszy. Nie możemy zapewnić, że takie finansowanie 

będzie udostępnione na akceptowalnych warunkach rynkowych ani że zostanie udostępnione. W przypadku braku 

możliwości uzyskania takiego finansowania Grupa Midas musiałaby w znaczny sposób zmodyfikować swoje plany w 

zakresie sfinansowania rozpoczętych projektów.  

 

Ryzyko konkurencji 
W segmencie usług telefonicznych głównymi konkurentami spółek zależnych Funduszu są operatorzy sieci telefonii 

komórkowej. Operatorzy Ci będą mogli konkurować z usługami, których rozpoczęcie planuje Grupa Midas zarówno 

poprzez cen usług, zakres i jakość usług oraz usługi dodane. Dodatkowym źródłem konkurencji mogą być również inni 

operatorzy wirtualni, którzy już rozpoczęli lub rozpoczną świadczenie usług. Fundusz nie jest w stanie przewidzieć, w 

jakim stopniu dotychczasowi uczestnicy rynku wpłyną na działalność Grupy Midas.  

 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej 
wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Działalność Funduszu jest uzależniona od jakości pracy jej pracowników i kierownictwa. Zarząd nie może zapewnić, że 

ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa lub niemożność ich pozyskania personelu posiadającego 

znaczną wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej nie będzie mieć negatywnego wpływu 

na działalność, sytuację finansową i wyniki Funduszu i Grupy Midas. Zmiany w składzie kadry kierowniczej mogą 

wywołać zakłócenia w działalności Funduszu i Grupy Midas. 

 

6 Sytuacja finansowa Funduszu 

 

Bilans 
Na dzień 31 grudnia 2007 r. wartość portfela inwestycyjnego wynosiła 190.810 zł i wzrosła z 66.080 zł na koniec roku 

2006. Podstawowym czynnikiem wzrostu była inwestycja w jednostki zależne (CenterNET i mLife), o wartości 

bilansowej 139.266 zł. Wartość pozostałych składników portfela inwestycyjnego spadła w ciągu roku o 21.398 zł, z 

czego strata z wyceny stanowiła 27.624 zł, a zmiana z tytułu zakupów i sprzedaży papierów wyniosła 13.088.  

 

Saldo należności na koniec 2007 r. wynosiło 25.274 zł w porównaniu z 14 zł na koniec roku poprzedniego, przy czym 

zmiana ta wynikała przede wszystkim z faktu udzielenia przez Fundusz pożyczek spółkom zależnym, których wartość 

bilansowa wraz z naliczonymi odsetkami wyniosła na dzień 31 grudnia 2007 r. 25.270 zł.  

Środki pieniężne wynosiły na koniec roku 2007 13.108 zł (z czego 9.798 zł stanowiły środki zablokowane na rachunku 

powierniczym jako zabezpieczenie jednej z serii wyemitowanych przez Fundusz bonów komercyjnych) w porównaniu z 

27.247 zł na koniec 2006 r.  

Kapitał własny na dzień bilansowy wynosił 122.310 zł i w porównaniu z końcem 2006 r. wzrósł on o 29.063, z czego 

wpływające na osiągnięty wynik netto opisano w punkcie poniżej.  

Zobowiązania wynosiły 109.734 zł na dzień 31 grudnia 2007 r. i zwiększyły się z 89 zł wg stanu na koniec 2006 roku 

głównie w emisją bonów komercyjnych o wartości nominalnej odpowiednio 96.000 zł wymagalnych w czerwcu 2008 

r. i 10.000 zł wymagalnych w listopadzie 2008 r.  

 
Rachunek zysków i strat 

Fundusz odnotował w 2007 ujemne przychody z inwestycji w wysokości 204 zł w porównaniu z dodatnimi w 

wysokości 1.495 zł w roku poprzednim, na taki wynik wpływ miały przede wszystkim straty w tytułu udziałów w 

wyniku netto jednostek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 981 zł oraz niższe niż w roku poprzednim 

przychody z tytułu odsetek (776 zł w porównaniu z 962 zł).  

Koszty operacyjne wyniosły 2.569 zł w porównaniem z 5.705 zł, co wynika głównie z rezygnacji z usług firmy 

zarządzającej, której wynagrodzenie w 2006 roku (2.656 zł) stanowiło prawie połowę wszystkich kosztów 

 

Strata z działalności inwestycyjnej wyniosła w roku 2007 43.641 zł w porównaniu z zyskiem w wysokości 50.124 zł w 

roku poprzednim, co wpłynęło bardzo znacząco na wynik przed opodatkowaniem, który w roku 2007 stanowiła strata 

w wysokości 47.151 zł, w porównaniu z zyskiem w wysokości 47.455 zł w roku 2006.  
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w wysokości 47.151 zł, w porównaniu z zyskiem w wysokości 47.455 zł w roku 2006.  

Na stratę z działalności inwestycyjnej złożyły się głównie zrealizowane straty ze sprzedaży papierów wartościowych w 

wysokości 15.016 zł (w porównaniu ze zrealizowanymi zyskami w kwocie 46.101 zł w roku 2006) oraz 

niezrealizowane straty z wyceny papierów wartościowych w wysokości 28.625 zł (w porównaniu z zyskami w 

wysokości 4.023 zł w roku poprzednim).  

Na stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 47.298 zł w roku 2007 (w porównaniu z zyskiem netto 

47.295 zł w roku 2006) oprócz czynników opisanych powyżej wpływ miało rozpoznanie podatku odroczonego 

stanowiącego obciążenie rachunku zysków i strat w wysokości 57 zł.  

 
Rachunek przepływów pieniężnych 

Wypływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 199.200 zł w 2007 roku w porównaniu z wpływami 

w wysokości 44.983 zł w roku poprzednim. Na tak znaczące odwrócenie trendu wpływ miały przede wszystkim 

wydatki poniesione na nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych w wysokości 141.114 zł, udzielone pożyczki w 

wysokości 25.749 zł oraz wypływ netto na transakcje sprzedaży i zakupu papierów wartościowych w wysokości 

25.324, podczas gdy w roku 2006 największe pozycje stanowiły wpływy netto z transakcji papierami wartościowymi w 

kwocie 28.115 zł, zbycie udziałów mniejszościowych w kwocie 10.224 zł oraz spłata udzielonych pożyczek w 

wysokości 16.961 zł.  

Wpływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły 185.061 zł w 2007 roku, w porównaniu z wypływami 

w wysokości 58.768 zł w roku poprzednim, i było to związane ze środkami otrzymanymi z emisji bonów komercyjnych 

i pożyczki w wysokości odpowiednio 106.000 zł i 3.000 zł. Wpływy ze sprzedaży akcji własnych wyniosły w roku 

2007 76.361 zł w porównaniu z 16.939 zł w roku 2006, natomiast w roku 2007 nie odnotowano nabycia akcji 

własnych, na które w 2006 r. wydano 86.355 zł.  

 
7 Zmiany w portfelu inwestycyjnym Emitenta w 2007 roku oraz realizacja polityki inwestycyjnej Funduszu 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wartość portfela inwestycyjnego Funduszu wynosiła łącznie 190.810 zł, z 

czego 146.128 zł stanowiły akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych. Wartość akcji i udziałów w 

pozostałych jednostkach wynosiła na dzień 31 grudnia 2007 r. 44.682 zł i zmniejszyła się w porównaniu do grudnia 

2006 roku o 21.398 zł. Zmiana ta spowodowana była przede wszystkim: transakcjami nabycia i sprzedaży papierów 

wartościowych notowanych na GPW traktowanych jako inwestycje krótkoterminowe w wysokości odpowiednio 

90.887 zł i 75.574 zł oraz stratą z wyceny papierów wartościowych w wysokości 28.625 zł. Szczegółowe zestawienie 

portfela inwestycyjnego znajduje się w sprawozdaniu finansowym Funduszu.  

 

 

 

8 Zarządzanie zasobami finansowymi oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

 

Zgodnie z nową strategią Fundusz zamierza inwestować w przedsięwzięcia z branży telekomunikacyjnej i IT, w 

realizowanych przez jego spółki zależne. Na potrzeby płatności za koncesję GSM uzyskaną przez CenterNET w 2007 r. 

Fundusz pozyskał krótkoterminowe finansowanie w wysokości 109.000 zł wymagalne w czerwcu 2008 r., jednakże w 

2007 roku większość bieżących potrzeb finansowych dotyczących wydatków operacyjnych i inwestycyjnych 

realizowana była ze źródeł własnych, pochodzących m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych notowanych na GPW.  

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Fundusz posiadał 3.310 zł dostępnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w 

kasie oraz środki zdeponowane na rachunku powierniczym w wysokości 9.798 zł, a także papiery wartościowe o 

wartości rynkowej 56.587 zł.  

W opinii zarządu, niezbędne będzie jednak zapewnienie Funduszowi i Grupie Midas finansowania, które umożliwi 

spółkom operacyjnym grupy realizację strategii uruchomienia działalności w zakresie świadczenia mobilnych usług 

telekomunikacyjnych zgodnie z przygotowanymi przez te spółki biznes planami. Niezapewnienie takiego finansowania 

 

 

 

9 Informacje o zaciągniętych kredytach 

 

Funduszu za rok zakończony 31 grudnia 2007.  

 

10 Organy statutowe Funduszu 
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Zgodnie z obowiązującym w 2007 roku Statutem Spółki władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

WZA decyduje o sprawach zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności podejmuje 

decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku. Zgody WZA nie wymagają nabycie oraz zbycie prawa własności 

nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego a także udziału w tych prawach, bez względu na wartość nabywanego 

lub zbywanego prawa.  

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3-letnią kadencję i 

odwoływani przez WZA. Zawsze, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być niezależnych.  

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają 

sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie spółek handlowych oraz:  

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych 

rewidentów o uznanej renomie; 

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu; 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);  

d) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;  

e) zawierania umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub 

odwoływanie poszczególnych członków lub całego Zarządu;  

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania z całego Zarządu lub 

gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;  

g) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu 

31.12.2005 roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i 

zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub 

innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, 

jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie; 

h) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na inną formę 

jakiegokolwiek udziału Funduszu w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo przekracza 20% aktywów 

netto Funduszu.  

i) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Funduszu, których wysokość przekracza 20% wartości aktywów netto 

Funduszu w transakcji pojedynczej w danym roku obrotowym, z wyłączeniem tych transakcji, które stanowią zapasy 

zbywalne w ramach normalnej działalności, 

j) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu.  

Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną 

dwuletnią kadencję. 

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych 

przez prawo i statut dla pozostałych organów Funduszu. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być 

powierzone poszczególnym jego członkom, może określić w sposób szczegółowy regulamin Zarządu, uchwalony przez 

Zarząd. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania 

oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wystarczy działanie jedynego członka Zarządu. 

Zmiany w składzie Zarządu 

Z dniem 14 lutego 2007 roku pan Mieczysław Halk złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Funduszu.. 

Z dniem 14 lutego 2007 roku Rada Nadzorcza Funduszu oddelegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Funduszu 

członka Rady Nadzorczej Funduszu panią Karinę Wściubiak. 

W dniu 13 września 2007 r. Rada Nadzorcza powołała panią Agnieszkę Lebiecką i pana Leszka Siwka do pełnienia 

funkcji Członków Zarządu. 

Z dniem 20 marca 2008 r. pani Agnieszka Lebiecka oraz pan Leszek Siwek złożyli rezygnację ze stanowisk Członków 

Zarządu. 

Z dniem 1 kwietnia 2008 r. pan Jacek Felczykowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

Z dniem 17 maja 2007 r. pani Karina Wściubiak złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Funduszu. 

Jednocześnie pani Karina Wściubiak została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu Funduszu od dnia 17 maja 2007 

roku. 

W dniu 24 lipca 2007r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej 

Funduszu pana Wojciecha Zymka. 

 
11 Wynagrodzenia wypłacone i należne osobom zarządzającym i nadzorującym w 2007 roku 
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Wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)  

Karina Wściubiak - 

Agnieszka Lebiecka 112 

Leszek Siwek(razem z wynagrodzeniem związanym 

z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu CenterNETu) 178 

Razem 290 

Wynagrodzenia osób, które przestały pełnić funkcje członków zarządu Emitenta w 2007 r. (w tys. zł)  

Mieczysław Halk 118 

Wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków rady nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł)  

Roman Karkosik 60 

Mirosław Kutnik 36 

Krzysztof Jeznach 36 

Jacek Kostrzewa 36  

Wojciech Zymek 16 

Razem 184 

Wynagrodzenia osób, które przestały pełnić funkcje członków rady nadzorczej Emitenta w 2007 r. (w tys. zł)  

Karina Wściubiak 14 

 

 

 
12 Określenie łącznej liczby akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Funduszu 

 

Imię i nazwisko / Stanowisko / Posiadane akcje Funduszu na dzień 31.12.2006 / Zmiana / Posiadane akcje  

Funduszu na dzień 31.12.2007 

Roman Karkosik / Przewodniczący RN / 770.000 / (367.000) / 403.000  

Mirosław Kutnik / Wiceprzewodniczący RN / nie posiadał / - / nie posiadał 

Krzysztof Jeznach / Sekretarz RN / 90 / - / 90  

Jacek Kostrzewa / Członek RN / 615 / - / 615  

Wojciech Zymek / Członek RN (od dnia 24.07.07) Nd. / 7.515 / - / 7.515  

Mieczysław Halk / Prezes Zarządu (do 14.02.07) / nie posiadał / - / Nd.  

Karina Wściubiak / Członek RN (do 17.05.07) , Prezes Zarządu (od 17.05.07) / 62.750 / - / 62.750  

Agnieszka Lebiecka / Członek Zarządu (od 13.09.07 do 20.03.08) / nie posiadała / - / nie posiadała 

Leszek Siwek Członek Zarządu (od 13.09.07 do 20.03.08) / Nd. / 7.800 / 7.800  

 

13 Akcjonariusze Emitenta posiadający na dzień 31 grudnia 2007 r. co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Funduszu (liczba akcji nie w tysiącach) 

 

Na podstawie informacji przekazanych Emitentowi przez akcjonariuszy, na dzień 31 grudnia 2007 r. znaczne pakiety 

akcji Funduszu były w posiadaniu następujących podmiotów (udział w kapitale i liczba głosów obliczone na podstawie 

liczby akcji stanowiących kapitał zakładowy Emitenta na dzień 31 grudnia 2007 r.): 

Nova Capital Sp. z o.o. 

Nova Capital Sp. z o.o. posiadał łącznie 42.000.000 akcji Spółki stanowiących 70,97% kapitału zakładowego Spółki i 

będących własnością Nova Capital Sp. z o.o. nie zmieniła się od dnia 31 grudnia 2006 r.  

NFI Krezus S.A. 

W okresie od dnia 31 grudnia 2006 r. NFI Krezus S.A. nabył akcje Spółki w łącznej liczbie 3.467.000, stanowiące 

5,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5,84% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 

NFI Midas S.A. (akcje własne)  

W okresie od dnia 31 grudnia 2006 r. Emitent zbył łącznie 3.267.000 akcji własnych, co spowodowało, że posiadał 

łącznie 5.892.794 akcji własnych stanowiących 9,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9,96% ogólnej 

liczby głosów na WZA. Zgodnie z art. 364 Kodeksu spółek handlowych Fundusz nie wykonuje prawa głosu z 

posiadanych akcji własnych.  

 
14 Udzielone poręczenia i gwarancje 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Fundusz nie udzielił poręczeń kredytu, pożyczki oraz gwarancji żadnemu 

podmiotowi za wyjątkiem gwarancji udzielonej spółce Advantage przez Fundusz do wysokości równowartości 1 miliona 
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funtów w związku z zawarciem przez Advantage umowy ramowej ze spółką Hutchison 3G w Wielkiej Brytanii, 

wykazanej w Nocie 16a Dodatkowych informacji i objaśnień. 

 

15 Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników 

 

Fundusz nie publikował prognoz wyników na 2007 rok.  

 

16 Transakcje ze stronami powiązanymi 

 

Oprócz transakcji nabycia akcji CenterNETu opisanych w punkcie 2 niniejszego sprawozdania oraz pożyczek 

udzielonych spółkom zależnym na prowadzenie bieżącej działalności Fundusz nie zawierał transakcji z podmiotami 

powiązanymi, której wartość przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość 500 euro. Szczegóły udzielonych 

pożyczek opisane są w sprawozdaniu finansowym Funduszu.  

 

17 Znaczące umowy i transakcje 

 

Oprócz transakcji nabycia akcji i udziałów w podmiotach zależnych opisanych w punkcie 2 niniejszego sprawozdania 

Fundusz nie zawierał innych umów znaczących dla działalności Funduszu.  

 

 
18 Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

 

Badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2006 zostało przeprowadzone przez spółkę WBS Rachunkowość 

Consulting Sp. z o.o. na mocy umowy zawartej w dniu 5 września 2006 r.  

Przegląd sprawozdania finansowego Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Midas za pierwsze półrocze 

2007 r. został przeprowadzony przez spółkę WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. na mocy umowy zawartej w 

dniu 19 października 2007 r. 

Badanie sprawozdania finansowego Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Midas za rok 

2007 zostało przeprowadzone przez spółkę Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. na mocy umowy zawartej w 

dniu 31 stycznia 2008 r.  

Łączną wysokość wynagrodzenia, wynikającego z umów z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań 

finansowych, należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz z innych tytułów, 

odpowiednio za lata 2006 i 2007 przedstawia poniższe zestawienie: 

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 23 / 63  

Przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 15 / 17  

Razem 38 / 80 

 

19 Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

Szczegółowy opis zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym znajduje się w punkcie 8 Dodatkowych not 

objaśniających do sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2007.  

 

 

 

 

Wymienione poniżej noty nie wypełniono ponieważ dotyczą zdarzeń, które nie wystapiły w okresie sprawozdawczym 

objętym niniejszym sprawozdaniem:
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