
QSr 3/2009MIDAS

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    3 / 2009
kwartał   /      rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i  § 83 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 3   kwartał roku obrotowego 2009   obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczośc i 
Finansowej 

w walucie  zł

data przekazania: 2009-11-16

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie / branża)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 29

(ul ica) (numer)

022 653 73 10 022 653 73 05

(telefon) (fax)

biuro@midasnfi.pl www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

5251006698 010974600

(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 I. Przychody ze sprzedaży 30.377 111.684 6.905 32.611

 II. Zyski/ (Straty) z działalności inwestycyjnej 5.035 (25.516) 1.145 (7.451)

 III. Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem. (16.636) (62.230) (3.782) (18.171)

 IV. 
Zysk / (Strata) netto z działalnośc i kontynuowanej przypadający na 
akcjonariuszy Emitenta.

(17.398) (56.354) (3.955) (16.455)

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (16.161) 1.960 (3.674) 572

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6.442) (4.935) (1.464) (1.441)

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. 22.939 (2.580) 5.214 (753)

 VIII. Średnia ważona liczba akc ji (nie w tysiącach) 54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876

 IX. 
Średnia ważona l iczba akcj i zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na akc ję (nie w tysiącach)

54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876

 X. 
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną 
akc ję zwykłą (nie w tysiącach)

(0,32) (1,06) (0,07) (0,31)

 XI. 
Rozwodniony zysk /(strata)  z działalności kontynuowanej na jedną 
akcję zwykłą (nie w tysiącach) 

(0,32) (1,06) (0,07) (0,31)

1 kolumna/ stan na 30.09.2009

2 kolumna / stan na 31.12.2008

3 kolumna / stan na 30.09.2009

4 kolumna/ stan na 31.12.2008

 XII. Aktywa razem 220.719 201.379 52.271 48.265

 XIII. Zobowiązania razem 193.227 182.578 45.760 43.759

 XIV. Zobowiązania długoterminowe 37.324 40.515 8.839 9.710

 XV. Zobowiązania krótkoterminowe 155.903 142.063 36.921 34.048

 XVI. Kapitał  własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta. 37.999 24.650 8.999 5.908

 XVII. Kapitał zakładowy. 5.919 5.919 1.402 1.419

 XVIII. 
Liczba akcji  na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne 
(nie w tysiącach).

56.356.670 53.668.876 56.356.670 53.668.876
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QSr 3/2009MIDAS

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2009 okres od 
2009-01-01 do 
2009-09-30

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2008 okres od 
2008-01-01 do 
2008-09-30

 XIX. Wartość  aktywów netto na jedną akc ję (nie w tysiącach) 0,68 0,46 0,16 0,11

DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 XX. Przychody z inwestyc ji (29.970) (8.025) (6.812) (2.343)

 XXI. Wynik z inwestyc ji netto (42.647) (19.418) (9.694) (5.670)

 XXII. Zreal izowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestyc ji 4.735 (22.422) 1.076 (6.547)

 XXIII. Zysk / (Strata)z działalnośc i operacyjnej (37.912) (41.840) (8.618) (12.217)

 XXIV. Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem (37.912) (41.840) (8.618) (12.217)

 XXV. Zysk / (Strata) netto (37.491) (42.222) (8.522) (12.329)

 XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (28.331) (10.038) (6.440) (2.931)

 XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. 22.939 (2.681) 5.214 (783)

 XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem (5.392) (12.719) (1.226) (3.714)

 XXIX. Średnia ważona liczba akcji  (nie w tysiącach) 54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876

 XXX. 
Średnia ważona liczba akc ji zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)

54.497.539 53.293.876 54.497.539 53.293.876

 XXXI. Zysk / (Strata) na jedną akc ję zwykłą (nie w tysiącach) (0,69) (0,79) (0,16) (0,23)

 XXXII. 
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akc ję zwykłą (nie w 
tysiącach) 

(0,69) (0,79) (0,16) (0,23)

1 kolumna / stan na 30.09.2009

2 kolumna / stan na 31.12.2008

3 kolumna / stan na 30.09.2009

4 kolumna / stan na 31.12.2008

 XXXIII. Aktywa razem 161.273 168.137 38.193 40.297

 XXXIV. Zobowiązania razem. 124.961 125.082 29.593 29.978

 XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 124.878 124.430 29.574 29.822

 XXXVI. Kapitał własny 36.312 43.055 8.599 10.319

 XXXVII. Kapitał  zakładowy 5.919 5.919 1.402 1.419

 XXXVIII. Liczba akc ji na dzień bilansowy (w szt.) 56.356.670 53.668.876 56.356.670 53.668.876

 XXXIX. Wartość  aktywów netto na jedną akc ję (nie w tysiącach) 0,64 0,80 0,15 0,19

 XL. Rozwodniona wartość  aktywów na jedną akc ję (nie w tysiącach) 0,64 0,80 0,15 0,19

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacj i finansowej dane te należy odpowiednio opisać .

Wybrane dane finansowe ze skonsol idowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio 
opisać .

Raport powinien zostać  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomośc i za 
pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Midas Skonsolidowany raport QSr III 2009.pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej NFI Midas za 3 kwartał 
2009 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2009-11-16 Jacek Felczykowski Prezes Zarządu
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