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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY MIDAS 
 
 
  Okres 6 miesięcy  

zakończony  
30 czerwca 2014 

  Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 

  Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 

  Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013         
          tys. EUR   tys. EUR 
Przychody ze sprzedaży                   139 346                       92 561                       33 349                       21 965  
Strata z działalności operacyjnej                  (149 486)                     (95 859)                     (35 776)                     (22 748) 
Strata przed opodatkowaniem                 (163 928)                     (98 394)                     (39 232)                     (23 349) 
Strata netto z działalności kontynuowanej 
przypadająca na akcjonariuszy jednostki 
dominującej                 (160 052)                     (79 871)                     (38 304)                     (18 954) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej                       1 685                      (97 829)                           403                      (23 215) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej                    (59 635)                     (42 176)                     (14 272)                     (10 009) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej                    51 063                     196 347                       12 221                       46 594  
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)         1 479 666 750           1 479 663 960           1 479 666 750           1 479 663 960  
Podstawowa strata z działalności 
kontynuowanej na jedną akcję zwykłą 
(w PLN)                        (0,11)                         (0,05)                         (0,03)                         (0,01) 
                
                
                

  
Stan na    Stan na    Stan na    Stan na  

30 czerwca 2014   31 grudnia 2013   30 czerwca 2014   31 grudnia 2013 
          tys. EUR   tys. EUR 
 Aktywa razem                 1 433 699                  1 482 769                     344 565                     357 535  
 Zobowiązania razem                    830 625                     719 643                     199 626                     173 525  
 Zobowiązania długoterminowe                    552 180                     482 565                     132 707                     116 359  
 Zobowiązania krótkoterminowe                    278 445                     237 078                       66 919                       57 166  
 Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej                  603 074                     763 126                     144 938                     184 010  
 Kapitał zakładowy                   147 967                     147 967                       35 561                       35 679  
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WYBRANE DANE FINANSOWE MIDAS S.A. 
 
 

  

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 

  Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 

  Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 

  Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013       
          tys. EUR   tys. EUR 
                
Przychody z podstawowej działalności 
operacyjnej                    23 912                         5 896                         5 723                         1 399  
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej                       3 794                        (1 371)                           908                           (325) 
Zysk przed opodatkowaniem                      4 178                         1 392                         1 000                            330  
Zysk netto z działalności kontynuowanej 
przypadający na akcjonariuszy Spółki                      4 178                         1 392                         1 000                            330  
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej                    (42 554)                   (124 235)                     (10 184)                     (29 482) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej                            17                           (142)                               4                             (34) 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej                     (2 832)                    171 632                           (678)                      40 729  
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)         1 479 666 750           1 479 663 960           1 479 666 750           1 479 663 960  
Podstawowy zysk  z działalności 
kontynuowanej na jedną akcję zwykłą 
(w PLN)                     0,0028                       0,0009                     0,00068                       0,0002  
                
                
                

  
Stan na    Stan na    Stan na    Stan na  

30 czerwca 2014   31 grudnia 2013   30 czerwca 2014   31 grudnia 2013 
          tys. EUR   tys. EUR 
                
 Aktywa razem                 1 598 464                  1 525 742                     384 163                     367 897  
 Zobowiązania razem                    382 564                     313 722                       91 943                       75 647  
 Zobowiązania długoterminowe                    380 523                     313 123                       91 452                       75 502  
 Zobowiązania krótkoterminowe                        2 041                            599                            491                            144  
 Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom Emitenta                1 215 900                  1 212 020                     292 220                     292 250  
 Kapitał zakładowy                   147 967                     147 967                       35 561                       35 679  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego 
sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EUR z dnia 30 czerwca 2014 roku 4,1609 PLN/EUR oraz  
31 grudnia 2013 roku 4,1472 PLN/EUR.  

Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego jednostkowego 
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego 
skróconego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, 
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 
30 czerwca 2014 roku i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2013 roku (odpowiednio: 4,1784 PLN/EUR 
i 4,2140 PLN/EUR). 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku 

 
  

  

 Nota    

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca 

2014   

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca 

2014   

Okres 3 
miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca 

2013   

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca 

2013 

    
    (niebadane)   (niebadane)   

(niebadane, 
przekształcone)   

(niebadane, 
przekształcone) 

 Działalność kontynuowana                      
 Przychody ze sprzedaży towarów i 
usług  

  
           9    72 452 139 346 49 605 92 561 

 Amortyzacja             10    (30 403) (59 392) (28 122) (54 121) 
 Wynagrodzenia             10    (2 211) (4 275) (1 516) (2 862) 
 Koszty związane z siecią 
telekomunikacyjną  

  
         10    (97 665) (199 778) (57 330) (109 121) 

 Podatki i opłaty             10    (7 178) (13 787) (6 969) (14 309) 
 Pozostałe koszty rodzajowe             10    (7 384) (13 934) (4 763) (8 494) 
 Pozostałe przychody operacyjne             11    1 379 2 713 1 210 2 333 
 Pozostałe koszty operacyjne             12    (109) (379) (743) (1 846) 
 Strata z działalności operacyjnej        (71 119) (149 486) (48 628) (95 859) 
        
 Przychody finansowe             13    1 341 1 899 2 000 3 675 
 Koszty finansowe             14    (8 421) (16 341) (5 795) (6 210) 

 Strata z działalności finansowej        (7 080) (14 442) (3 795) (2 535) 
        
 Strata przed opodatkowaniem        (78 199) (163 928) (52 423) (98 394) 
        
 Podatek dochodowy bieżący        - - - - 
 Podatek odroczony             15    705 3 876 16 475 18 523 
 Razem podatek dochodowy        705 3 876 16 475 18 523 
        
 Strata netto z działalności 
kontynuowanej        (77 494) (160 052) (35 948) (79 871) 
        
 Zysk / (strata) netto z działalności 
zaniechanej  

  
    - - - - 

        
 Strata netto        (77 494) (160 052) (35 948) (79 871) 
        
 Inne całkowite dochody        - - - - 
        
 CAŁKOWITA STRATA        (77 494) (160 052) (35 948) (79 871) 
        
 Przypadająca na:        
 udziały akcjonariuszy podmiotu 
dominującego  

  
    (77 494) (160 052) (35 948) (79 871) 

 udziały akcjonariuszy 
niekontrolujących  

  
    - - - - 

        
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych        1 479 666 750 1 479 666 750 1 479 666 188 1 479 663 960 
        
 Strata netto z działalności 
kontynuowanej na 1 akcję 
przypadająca na akcjonariuszy 
jednostki dominującej (w PLN)  

  

    (0,05) (0,11) (0,02) (0,05) 

 
 
__________________________      __________________________           __________________________
 Krzysztof Adaszewski       Maciej Kotlicki                  Teresa Rogala 
                     /Prezes Zarządu/                   /Wiceprezes Zarządu/    /w imieniu SFERIA Spółka Akcyjna/ 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 
SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 30 czerwca 2014 roku 

  
     Nota    30 czerwca 2014   31 grudnia 2013 
        (niebadane)     
 AKTYWA              
 Aktywa trwałe              
 Rzeczowe aktywa trwałe             16                             410 024                             403 440  
 Wartości niematerialne             17                             741 443                             779 239  
    wartość firmy jednostek zależnych                                   41 231                               41 231  
    wartość rezerwacji częstotliwości                                 697 326                             734 554  
    inne wartości niematerialne                                     2 886                                 3 454  
 Pozostałe aktywa finansowe             20                               48 099                               61 860  
 Należności długoterminowe             19                               33 652                               26 262  
 Pozostałe aktywa niefinansowe                                     2 793                                 2 872  
 Aktywa z tytułu podatku odroczonego             15                               10 417                               11 050  
 Aktywa trwałe razem                            1 246 428                        1 284 723  
              
 Aktywa obrotowe              
 Zapasy                                        186                                    187  
 Należności handlowe oraz pozostałe należności             19                               77 180                               95 797  
 Pozostałe aktywa finansowe            20                               15 397                                 1 040  
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                   93 360                             100 247  
 Rozliczenia krótkoterminowe                                     1 148                                    775  
 Aktywa obrotowe razem                               187 271                           198 046  
              
 Aktywa razem   

                      1 433 699                        1 482 769  
              
     Nota    30 czerwca 2014   31 grudnia 2013 
        (niebadane)     
 PASYWA              
 Kapitał własny              
 przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 
tym:  

  
          

 Kapitał podstawowy                                 147 967                             147 967  
 Kapitał zapasowy                              1 140 765                          1 140 765  
 Niepokryte straty                                (685 658)                           (525 606) 
    Strata z lat ubiegłych                                (525 606)                           (319 056) 
    Strata bieżącego okresu                                (160 052)                           (206 550) 
 Kapitał własny razem                               603 074                           763 126  
              
 Zobowiązania długoterminowe              
 Kredyty i pożyczki             22                             142 361                               89 181  
 Zobowiązania z tytułu emisji obligacji             24                             281 763                             267 543  
 Przychody przyszłych okresów             23                               36 159                               39 011  
 Rezerwy             21                               13 188                                 3 612  
 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                   78 709                               83 218  
 Zobowiązania długoterminowe razem                               552 180                           482 565  
              
 Zobowiązania krótkoterminowe              
 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania             28                               74 606                             132 496  
 Przychody przyszłych okresów             23                             202 350                             104 451  
 Kredyty i pożyczki                                     1 432                                      68  
 Rezerwy na pozostałe zobowiązania                                          57                                      63  
 Zobowiązania krótkoterminowe razem                               278 445                           237 078  
              
 Pasywa razem                            1 433 699                        1 482 769  

 

 

__________________________      __________________________           __________________________
 Krzysztof Adaszewski       Maciej Kotlicki                  Teresa Rogala 
                     /Prezes Zarządu/                   /Wiceprezes Zarządu/    /w imieniu SFERIA Spółka Akcyjna/ 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 
PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku 
 
  

   Nota    

Okres 6 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014   

Okres 6 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2013 
        (niebadane)   (niebadane) 
              
Strata brutto       (163 928) (98 394) 
Korekty o pozycje:       
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych       59 392 54 121 
Koszty i przychody odsetkowe oraz prowizje       15 739 5 454 
Różnice kursowe       - (17) 
(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej       231 1 332 
Zmiany stanu aktywów i zobowiązań związanych z działalnością 
operacyjną:       
- Należności handlowe oraz pozostałe należności       11 227 (11 153) 
- Zapasy                                                                          1 (1 200) 
- Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania   29.1    (15 174) 2 718 
- Przychody przyszłych okresów       95 047 (51 254) 
- Rezerwy   21    241 266 
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe       (286) 66 
Aktualizacja wartości wbudowanego instrumentu pochodnego 
Pozostałe korekty       

(867) 
62 

- 
232 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej        1 685 (97 829) 
        
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych       43 7 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych       (59 678) (42 183) 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej       (59 635) (42 176) 
        
Wpływy ze sprzedaży akcji własnych       - 4 
Emisja dłużnych papierów wartościowych       - 200 099 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów   22   55 000 - 
Zapłacone prowizje i odsetki związane z kredytem bankowym       (3 885) (3 757) 
Pozostałe       (52) 1 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej       51 063 196 347 
        
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów        (6 887) 56 342 
        
Środki pieni ężne na początek okresu       100 247 165 889 
        
Środki pieni ężne na koniec okresu   18   93 360 222 231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________      __________________________           __________________________
 Krzysztof Adaszewski       Maciej Kotlicki                  Teresa Rogala 
                     /Prezes Zarządu/                   /Wiceprezes Zarządu/    /w imieniu SFERIA Spółka Akcyjna/ 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE  ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku 

 
  

Nota 
Kapitał 

podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne Niepokryte straty Razem 
Kapitał własny 

ogółem   
                
Stan na 1 stycznia 2014 r.                147 967            1 140 765                           -              (525 606)              763 126               763 126  
Strata netto za okres                            -                            -                            -             (160 052)           (160 052)           (160 052) 
Całkowita strata za okres                            -                            -                            -                (160 052)              (160 052)              (160 052) 
Stan na 30 czerwca 2014 r. (niebadane)                147 967            1 140 765                           -              (685 658)              603 074               603 074  

                
    Kapitał 

podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne Niepokryte straty Razem 
Kapitał własny 

ogółem   Nota 
                
Stan na 1 stycznia 2013 r.                147 967            1 140 911                     (150)            (319 056)              969 672               969 672  
Sprzedaż akcji własnych                            -                       (146)                       150                           -                             4                            4  
Strata netto za okres                            -                            -                            -               (79 871)             (79 871)             (79 871) 
Całkowita strata za okres                            -                            -                            -                  (79 871)                (79 871)                (79 871) 
Stan na 30 czerwca 2013 r.  (niebadane)                147 967            1 140 765                           -              (398 927)              889 805               889 805  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________      __________________________           __________________________ 
Krzysztof Adaszewski                                          Maciej Kotlicki                                                            Teresa Rogala 

                       /Prezes Zarządu/                   /Wiceprezes Zarządu/    /w imieniu SFERIA Spółka Akcyjna/ 
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DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 
 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas S.A. („Grupa”, „Grupa 
Midas”) obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku oraz zawiera dane porównawcze 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku, okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku oraz dane 
porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku, oraz okres 3 miesięcy zakończony  
30 czerwca 2013 roku. Dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku oraz dane 
porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku nie były przedmiotem przeglądu lub 
badania przez biegłego rewidenta. 

 

Dnia 1 września 2014 roku niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 
okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 

1. Informacje ogólne 

Grupa Kapitałowa Midas S.A. składa się z Midas S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”, „Midas”) i jej spółek 
zależnych. Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000025704. 

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 010974600. 

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest działalność telekomunikacyjna prowadzona na terytorium 
Polski. 

Podmiotem bezpośrednio dominującym spółki Midas S.A. jest spółka Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na 
Cyprze – podmiot pośrednio kontrolowany przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana 
Zygmunta Solorza - Żaka. Na dzień 30 czerwca 2014 roku udziałowcami Litenite Ltd były: Ortholuck Ltd oraz 
LTE Holdings SPV. 

Spółkami zależnymi od Midas S.A., wchodzącymi w skład Grupy i podlegającymi konsolidacji metodą pełną są: 

 

Jednostka Siedziba Zakres działalności 
Procentowy udział Spółki w kapitale 

30 czerwca 2014 31 grudnia 2013 

CenterNet S.A. („CenterNet”) Warszawa, Polska telekomunikacja 100 % 100 % 

Mobyland Sp. z o.o. („Mobyland”) Warszawa, Polska telekomunikacja 100 % 100 % 

Conpidon Ltd („Conpidon”) Nikozja, Cypr holding - 100 % 

Aero 2 Sp. z o.o. („Aero2”) Warszawa, Polska telekomunikacja 100 % 100 % 

 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany 
przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. 

Informacje na temat połączenia Conpidon z Midas, które zostało zarejestrowane w I kwartale 2014 roku, 
znajdują się w nocie nr 33 do niniejszego sprawozdania. 

Poza połączeniem Conpidon z Midas, w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie było zmian 
w składzie Grupy w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku. 

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku 
finansowego za rok obrotowy. 
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2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE („MSSF”),  
w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez 
Grupę zasad rachunkowości MSSF różnią się od MSSF UE.  

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), 
a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, to jest w 
okresie co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności 
przez spółki Grupy. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem 
finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku opublikowanym w dniu 21 marca 2014 roku. 

3. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania 
następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych 
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2014 roku. 

• MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później–  do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, proces akceptacji standardu  w UE na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego pozostaje wstrzymany, 

• KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowano dnia 20 maja 2013) – mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, w UE mający zastosowanie najpóźniej 
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 17 czerwca 2014 roku lub późnej, 

• Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 
listopada 2013) – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 204 roku lub 
później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) – niektóre ze zmian 
mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później, a niektóre 
prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później – do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później – nie 
podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących 
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do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE, 

• Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja 2014) 
- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 12 
maja 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku 
lub później– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) – mający zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 2014) – 
mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później– 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 

• Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym  (opublikowano 
dnia 12 sierpnia 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 
2016 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 
UE. 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, które 
zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas w życie. 

4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki dokonał oceny istotnych wartości 
mających wpływ na przedstawione wartości bilansowe aktywów i zobowiązań oraz oceny kluczowych założeń 
dotyczących przyszłości w identycznych obszarach które ujawnione zostały w nocie nr 5 rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.  

Ocena Zarządu nie zmieniła się w stosunku do oceny ujawnionej w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu 
finansowym za 2013 rok, poza następującymi obszarami: 

Utrata wartości aktywów 

Grupa dokonuje na każdy dzień raportowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik 
aktywów lub grupa aktywów utraciły wartość.  

Grupa przeprowadziła test na utratę wartości firmy oraz przypisanego do niej ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne. Wymagało to oszacowania wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne. 
Oszacowanie wartości odzyskiwalnej zostało przeprowadzone poprzez ustalenie wartości godziwej ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne pomniejszonej o koszty sprzedaży. Na potrzeby testu na utratę wartości 
aktywów, wartością godziwą na dzień 30 czerwca 2014 roku jest kapitalizacja rynkowa Grupy. Nadwyżka 
kapitalizacji rynkowej ponad wartość księgową ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wystarczająca 
aby pokryć ewentualne koszty sprzedaży. 

Rezerwa na demontaż  

Szacunki przyjęte do kalkulacji rezerwy na koszty demontażu stacji bazowych zostały opisane w nocie 6 do 
niniejszego sprawozdania 

5. Zmiana prezentacji 

W celu zwiększenia przejrzystości sprawozdań finansowych Grupa dokonała zmiany prezentacji wybranych 
pozycji kosztów rodzajowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów (analogicznie do zmiany danych 
dokonanej w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku). Spółka dokonała 
przekształcenia danych porównawczych zaprezentowanych w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym 
obejmującym okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku. Podsumowanie zmian zostało 
zaprezentowane poniżej. 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
  

  
  

Okres 6 miesięcy 
zakończony 

 30 czerwca 2013   
Zmiana  

prezentacji   

Okres 6 miesięcy 
zakończony 

 30 czerwca 2013 

    
  (niebadane)        

(niebadane, 
(przekształcone) 

 Działalność kontynuowana                
 Przychody ze sprzedaży towarów i usług                                 92 561                                       -                                92 561  
 Amortyzacja                                (54 121)                                      -                               (54 121) 
 Wynagrodzenia                                  (2 862)                                      -                                 (2 862) 
 Koszty związane z siecią telekomunikacyjną      -                            (109 121)                           (109 121) 
 Podatki i opłaty      -                              (14 309)                             (14 309) 
 Pozostałe koszty rodzajowe                              (131 924)                            123 430                                (8 494) 
 Pozostałe przychody operacyjne                                   2 333                                       -                                  2 333  
 Pozostałe koszty operacyjne                                  (1 846)                                      -                                 (1 846) 
 Strata z działalności operacyjnej                              (95 859)                                      -                             (95 859) 
                
 Przychody finansowe                                   3 675                                       -                                  3 675  
 Koszty finansowe                                  (6 210)                                      -                                 (6 210) 

 Strata z działalności finansowej                                (2 535)                                      -                               (2 535) 
                
 Strata przed opodatkowaniem                              (98 394)                                      -                             (98 394) 
                
 Podatek dochodowy bieżący                                         -                                        -                                        -   
 Podatek odroczony                                 18 523                                       -                                18 523  
 Razem podatek dochodowy                                18 523                                       -                               18 523  
                                                   
 Strata netto z działalności kontynuowanej                              (79 871)                                      -                             (79 871) 
                                                    
 Strata netto                              (79 871)                                      -                             (79 871) 
                                                   
 Inne całkowite dochody                                         -                                        -                                        -   
                                                   
 CAŁKOWITA STRATA                              (79 871)                                      -                             (79 871) 
 
  

  

  

 
Okres 3 miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca 2013   

 
Zmiana  

prezentacji   

 
Okres 3 miesięcy 

zakończony 
 30 czerwca 2013 

    
  (niebadane)        

(niebadane, 
przekształcone) 

 Działalność kontynuowana                
 Przychody ze sprzedaży towarów i usług                                 49 605                                       -                                49 605  
 Amortyzacja                                (28 122)                                      -                               (28 122) 
 Wynagrodzenia                                  (1 516)                                      -                                 (1 516) 
 Koszty związane z siecią telekomunikacyjną      -                              (57 330)                             (57 330) 
 Podatki i opłaty      -                                (6 969)                               (6 969) 
 Pozostałe koszty rodzajowe                                (69 062)                              64 299                                (4 763) 
 Pozostałe przychody operacyjne                                   1 210                                       -                                  1 210  
 Pozostałe koszty operacyjne                                     (743)                                      -                                    (743) 
 Strata z działalności operacyjnej                              (48 628)                                      -                             (48 628) 
                
 Przychody finansowe                                   2 000                                       -                                  2 000  
 Koszty finansowe                                  (5 795)                                      -                                 (5 795) 

 Strata z działalności finansowej                                (3 795)                                      -                               (3 795) 
          
 Strata przed opodatkowaniem                              (52 423)                                      -                             (52 423) 
                
 Podatek dochodowy bieżący                                         -                                        -                                        -   
 Podatek odroczony                                 16 475                                       -                                16 475  
 Razem podatek dochodowy                                16 475                                       -                               16 475  
                  
 Strata netto z działalności kontynuowanej                              (35 948)                                      -                             (35 948) 
                                                   
 Strata netto                              (35 948)                                      -                             (35 948) 
                                                    
 Inne całkowite dochody                                         -                                        -                                        -   
                                                    
 CAŁKOWITA STRATA                              (35 948)                                      -                             (35 948) 
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Zmiany prezentacji opisane powyżej nie miały wpływu na wynik Grupy przedstawiony w śródrocznym 
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 
roku. 

6. Zmiana szacunków 

Rezerwa na demontaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku miała miejsce zmiana wielkości szacunkowych 
dotyczących tworzonej przez Grupę rezerwy na koszty demontażu stacji bazowych.  

Zarząd Spółki dokonał aktualizacji spodziewanej wysokości kosztów demontażu elektroniki umieszczonej na 
stacjach bazowych własnych, jak również obiektach obsługiwanych przez innych operatorów. Zakładany koszt 
demontażu elektroniki na pojedynczej stacji został oszacowany na kwotę 3 tys. PLN.  

Opis założeń przyjętych dla potrzeb kalkulacji rezerwy na demontaż stacji bazowych zawiera nota 21. 

7. Segmenty operacyjne 

Prowadzona przez Grupę Kapitałową działalność traktowana jest przez Zarząd jako jeden spójny segment 
operacyjny obejmujący działalność telekomunikacyjną. Kierownictwo traktuje całą Grupę Kapitałową jako jeden 
segment operacyjny oraz ocenia sytuację i wyniki finansowe Grupy analizując dane finansowe pochodzące ze 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

8. Sezonowość działalności 

Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Grupy nie odnotowują istotnych 
wahań w trakcie roku. 

9. Przychody 

    

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

   

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 
Sprzedaż usług telekomunikacyjnych   70 735 136 137 49 589 92 534 
Pozostała sprzedaż   1 717 3 209 16 27 
Razem   72 452 139 346 

 

49 605 
 

92 561 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost przychodów o 46.785 tys. PLN w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 
roku nastąpił wzrost przychodów o 22.847 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
Było to głównie spowodowane zwiększonym stopniem wykorzystania usług transmisji danych zamówionych 
przez klientów hurtowych Grupy wynikającym m.in. z postępującego wzrostu popularności technologii LTE, jak 
również systematycznie zwiększającego się zasięgu sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Grupę. 
Zarząd Spółki zwraca uwagę na to, że przychody w II kwartale 2014 roku wzrosły o około 8% w stosunku do 
przychodów osiągniętych w I kwartale 2014 roku. W dniu 27 marca 2014 roku Polkomtel złożył nowe 
zamówienie (zamówienie nr 3 do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych) 
na usługi transmisji danych o łącznej wielkości 306 mln GB i okresie ważności wynoszącym 36 miesięcy 
liczonych od dnia 1 stycznia 2014 roku.  Łączna wartość zamówienia nr 3 wynosi 1 442,3 mln PLN. 
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10. Koszty rodzajowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost kosztów rodzajowych o 102.259 tys. 
PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 
2014 roku nastąpił wzrost kosztów rodzajowych o 46.141 tys. PLN. Zmiany te wynikają ze wzrostu kosztów 
amortyzacji oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej, które zmieniają się (rosną) 
wraz ze wzrostem liczby stacji bazowych.  

Zarząd zwraca uwagę, że w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku zostały poniesione 
jednorazowe koszty, w wysokości 6.800 tys. PLN, związane ze sprzedażą aparatów telefonicznych (działalność 
CenterNet) oraz jednorazowymi opłatami za usługi transmisyjne i utrzymaniowe (działalność Aero2). W okresie 
6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku (analogiczny okres roku poprzedniego) nie wystąpiły koszty 
jednorazowe o istotnej wartości. 

11. Pozostałe przychody operacyjne 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły istotne zmiany pozostałych 
przychodów operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Podobnie w okresie  
3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla 
celów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, pozostałe przychody 
operacyjne składają się z następujących pozycji: 

 

    

Okres 3 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

   

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

 

Okres 3 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 
(przekształcone, 

niebadane) 

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 
(przekształcone, 

niebadane) 
Rozwiązanie rezerw   - - 122 122 
Otrzymane odszkodowania oraz podobne   2 17 - - 
Rozwiązanie odpisów na należności i zapasy   - - 64 64 
Dotacje   668 1 354 604 1 198 
Opłaty pocztowe   376 997 406 834 
Pozostałe   333 345 14 115 
Razem   1 379 2 713 1 210 2 333 

12. Pozostałe koszty operacyjne 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 
1.467 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 miesięcy zakończonym  
30 czerwca 2014 roku nastąpił spadek pozostałych kosztów operacyjnych o 634 tys. PLN w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla celów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
z całkowitych dochodów, pozostałe koszty operacyjne składają się z następujących pozycji: 

 

    

Okres 3 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

   

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

 

Okres 3 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 
(przekształcone, 

niebadane) 

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 
(przekształcone, 

niebadane) 
Darowizny   - 30 - - 
Strata ze zbycia/ likwidacji niefinansowych 
aktywów trwałych   - 231 11 21 
Odpis aktualizujący wartość środków 
trwałych i wartości niematerialnych   - - 666 1 332 
Spisanie nieściągalnych należności   - - 342 
Pozostałe   109 118 66 151 
Razem   109 379 743 1 846 
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13. Przychody finansowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił spadek wartości przychodów finansowych  
o 1.776 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 miesięcy zakończonym  
30 czerwca 2014 roku nastąpił spadek wartości przychodów finansowych o 659 tys. PLN w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiany te wynikają przede wszystkim z niższej wartości lokowanych 
środków pieniężnych oraz zmiany oprocentowania lokat bankowych.  

14. Koszty finansowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost wartości kosztów finansowych o 
10.131 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 miesięcy zakończonym 
30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost wartości kosztów finansowych o 2.626 tys. PLN w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiany te wynikają głównie ze wzrostu kosztów dyskonta z tytułu 
wyemitowanych obligacji serii A oraz wzrostu kosztów z tytułu udzielonych Grupie kredytów inwestycyjnych 
(kredyt udzielony przez Alior Bank).  

Dla celów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, koszty 
finansowe składają się z następujących pozycji: 

 

    

Okres 3 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

   

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 

   

Okres 3 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 
(przekształcone, 

niebadane)   

Okres 6 miesięcy  
zakończony  

30 czerwca 2013 
(przekształcone, 

niebadane) 
Odsetki z tytułu wyemitowanych obligacji   6 295 12 806 5 644 5 644 
Odsetki z tytułu otrzymanych kredytów  
bankowych   1 594 2 755 - 136 
Prowizje z tytułu otrzymanych kredytów 
bankowych   250 457 - 232 
Odsetki za zwłokę   1 9 30 67 
Ujemne różnice kursowe   1 1 - - 
Dyskonto od rezerwy na demontaż stacji  
bazowych    247 247 120 120 
Pozostałe koszty finansowe   33 66 1 11 
Razem   8 421 16 341 5 795 6 210 

15. Podatek dochodowy 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
liczonego na stratach podatkowych oraz ujemnych różnicach przejściowych spółki CenterNet, w związku z 
dużym prawdopodobieństwem realizacji tych aktywów. Rozpoznana wartość aktywów na dzień 30 czerwca 
2014 roku wyniosła 10.417 tys. PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku 11.050 tys. PLN).  

16. Rzeczowe aktywa trwałe 

16.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 
18.376 tys. PLN (głównie infrastrukturę telekomunikacyjną od Nokia Solutions and Networks oraz Ericsson). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 
45.923 tys. PLN. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku oraz 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku, 
Grupa nie sprzedała składników rzeczowych aktywów trwałych o istotnej wartości. 
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16.2. Odpisy z tytułu utraty warto ści 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2014 roku Grupa nie dokonała odpisu z tytułu utraty wartości.  
W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych 
aktywów trwałych w wysokości 1.332 tys. PLN. 

17. Wartości niematerialne  

17.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Grupa nabyła wartości niematerialne o wartości  
132 tys. PLN. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku nie nabyła składników wartości 
niematerialnych o istotnej wartości. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku oraz 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku, 
Grupa nie sprzedała składników wartości niematerialnych o istotnej wartości. 

17.2. Odpisy z tytułu utraty warto ści 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2014 roku jak i w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa nie 
rozpoznała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości niematerialnych. 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności i fakt występowania jednego spójnego segmentu operacyjnego, w 
ocenie Zarządu jednostki dominującej istnieje jeden główny ośrodek (w rozumieniu MSR 36 Utrata wartości 
aktywów) wypracowujący środki pieniężne skoncentrowany na działalności telekomunikacyjnej i hurtowym 
transferze danych w oparciu o technologie LTE oraz HSPA+, które są względnie nowymi rozwiązaniami w 
Polsce i na świecie. Wskutek powyższego wartość firmy została przypisana do jednego ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne. 

Przy opracowywaniu oraz zatwierdzaniu biznes planów Zarząd Spółki bierze pod uwagę zmiany zachodzące na 
rynku telekomunikacyjnym w Polsce jak i własne analizy rynku oraz podpisane lub negocjowane kontrakty z 
operatorami telekomunikacyjnymi.  

Na bazie najlepszych szacunków i założeń Zarząd jednostki dominującej analizuje na każdy dzień bilansowy czy 
istnieją przesłanki wskazujące na potencjalną utratę wartości aktywów. W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 
czerwca 2014 roku, Zarząd jednostki dominującej dokonał aktualizacji długoterminowych planów finansowych 
Grupy. Zgodnie z wymogiem MSR 36 Utrata wartości aktywów, Zarząd jednostki dominującej przeprowadził 
testy na utratę wartości firmy jak i wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych według stanu na 
dzień 30 czerwca 2014 roku (szczegóły dotyczące testów na utratę wartości zostały przedstawione w nocie 10 
śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 
roku). Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty 
wartości aktywów. 

18. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 

Dla celów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji: 

    30 czerwca 2014 
(niebadane)    

  30 czerwca 2013 
(niebadane)  

Środki pieniężne w kasie i w banku                                  35 204                                   24 926  
Krótkoterminowe depozyty bankowe                                    58 141                                 197 074  
Naliczone odsetki od depozytów bankowych                                           15                                        227  
Inne                                            -                                             4  
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty                                    93 360                                 222 231  
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19. Należności długoterminowe, należności handlowe oraz pozostałe 
należności 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku w Grupie nastąpił wzrost wartości 
należności długoterminowych o kwotę 7.390 tys. PLN w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2013 roku. 
Zmiana ta wynika ze wzrostu nieuregulowanych przez Sferia S.A. („Sferia”) należności na rzecz Aero2 z tytułu 
m.in. umowy na współkorzystanie z sieci telekomunikacyjnej. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku w Grupie nastąpił spadek wartości 
należności krótkoterminowych o kwotę 18.617 tys. PLN w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2013 roku. 
Zmiana ta wynika głównie ze spadku wartości należności Grupy z tytułu podatku VAT. 

20. Pozostałe aktywa finansowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku w Grupie nastąpił spadek wartości pozostałych  
aktywów finansowych długoterminowych o kwotę 13.761 tys. PLN w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 
2013 roku. Zmiana ta wynika głównie z prezentacji należności z tytułu udzielonej pożyczki, zgodnie z 
warunkami umowy, jako krótkoterminowej (pozycja pozostałe aktywa finansowe – kwota 14.628 tys. PLN, na 
dzień 31 grudnia 2013 roku pożyczka prezentowana jako długoterminowa) oraz aktualizacji wartości godziwej 
wbudowanego instrumentu pochodnego (opcja wcześniejszego wykupu obligacji) – kwota 867 tys. PLN. 

Zmiana wartości wbudowanego instrumentu pochodnego wynika ze zmiany parametrów rynkowych, w tym 
zmiany rentowności obligacji o zbliżonym terminie zapadalności. 

21. Rezerwy 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa zaktualizowała wartość rezerwy długoterminowej na koszty 
przewidywanego demontażu stacji bazowych, stanowiących element infrastruktury telekomunikacyjnej. Stacje 
mogą być budowane na gruncie (stacje wieżowe własne), na dachach lub kominach istniejących obiektów (stacje 
niewieżowe własne), na istniejących wieżach innego operatora (stacje wieżowe obce) na dachach lub kominach 
innego operatora (stacje niewieżowe obce). W tym celu Grupa zawiera z właścicielami obiektów umowy 
dzierżawy lub najmu, które przewidują konieczność doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu umowy. Do kalkulacji wysokości rezerwy na koszty demontażu na dzień 30 czerwca 2014 roku, 
Grupa przyjęła następujące spodziewane jednostkowe koszty demontażu dla:  

• obiektów własnych posadowionych na gruncie - 75 tys. PLN, w tym koszt demontażu elektroniki na 
stacji bazowej - 3 tys. PLN ,  

• obiektów własnych na dachach lub kominach budynków - 25,5 tys. PLN, w tym koszt demontażu 
elektroniki 3 tys. PLN ,  

• obiektów posadowionych na gruncie należących do innego operatora - 19,5 tys. PLN, w tym koszt 
demontażu elektroniki 3 tys. PLN ,  

• elektroniki z obiektów znajdujących się na dachach lub kominach - 3 tys. PLN, 

• punktów transmisyjnych - 90 tys. PLN, 

• punktów pośrednich - 7 tys. PLN. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazano rezerwę na koszty demontażu stacji w wartości 
bieżącej przyjmując 22 - letni okres użytkowania konstrukcji stacji, 10 - letni okres użytkowania elektroniki oraz 
współczynnik dyskonta wynikający z wysokości stopy wolnej od ryzyka. 

Wartość rezerwy na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 13.188 tys. PLN – wzrost wartości rezerwy w 
porównaniu do wartości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynika przede wszystkim ze zmiany szacunków 
Zarządu, opisanej w nocie 6 do niniejszego sprawozdania. Zmiana wartości rezerwy, wynikająca ze zmiany 
szacunku Zarządu, w kwocie 9.329 tys. PLN została ujęta w korespondencji z wartością księgową środków 
trwałych, których demontaż dotyczy. Zmiana rezerwy wynikająca z aktualizacji dyskonta wyniosła 247 tys. PLN 
i została ujęta w kosztach finansowych. 
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22. Oprocentowane kredyty bankowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółka uruchomiła kolejne transze kredytu 
inwestycyjnego (umowa z Alior Bank z dnia 28 lutego 2013 roku) w łącznej wysokości 55 mln PLN. Środki z 
kredytu zostały przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy spółki Aero2, zgodnie z umową pożyczki 
zawartą pomiędzy Midas i Aero2 w dniu 13 września 2013 roku. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość 
zobowiązań z tytułu kredytu wykazywana jest w oparciu o efektywną stopę procentową uwzględniającą koszty 
poniesione w związku z pozyskaniem finansowania. 

23. Przychody przyszłych okresów 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Grupa rozpoznała przychody przyszłych okresów w wysokości 238.509 tys. 
PLN (na dzień 31 grudnia 2013 roku było to 143.462 tys. PLN). Na tę pozycję składają się przychody przyszłych 
okresów długoterminowe w wysokości 36.159 tys. PLN oraz krótkoterminowe w wysokości 202.350 tys. PLN 
(na dzień 31 grudnia 2013 roku było to odpowiednio: 39.011 tys. PLN i 104.451 tys. PLN). 

Zanotowany w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku wzrost wartości przychodów przyszłych 
okresów wynika ze złożonych w w/w okresie do Mobyland zamówień do umów, na podstawie których 
Mobyland świadczy usługi transmisji danych w oparciu o technologie LTE oraz HSPA+ na rzecz spółki 
Polkomtel Sp. z o.o. oraz Cyfrowy Polsat S.A. Każde złożone zamówienie płatne jest w ratach (obecnie 
płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym nr 4/2014), na 
podstawie faktur wystawianych przez Mobyland, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wartości przychodów 
przyszłych okresów. Z kolei, w miarę postępującego zużycia zamówionych pakietów transmisji danych, w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów po stronie przychodów ze sprzedaży pojawia się wynik proporcjonalny 
do faktycznie wykorzystanych gigabajtów (GB) objętych danym zamówieniem. Na dzień 30 czerwca 2014 roku 
wartość pozostałych do rozliczenia zapłaconych rat wynikających ze złożonych w ramach realizacji umowy z 
Cyfrowym Polsatem oraz Polkomtelem wyniosła 196.104 tys. PLN.  

Ponadto, kwota przychodów przyszłych okresów wynikająca z umowy ze Sferią o wzajemnym korzystaniu z 
infrastruktury telekomunikacyjnej w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013 uległa zmniejszeniu  
o 1.499 tys. PLN  i na dzień  30 czerwca 2014 roku wyniosła 16.485 tys. PLN. 

Pozostałą kwotę przychodów przyszłych okresów stanowią dotacje unijne w wysokości 25.343 tys. PLN oraz 
rozliczenia sprzedaży usług telekomunikacyjnych (prepaid) w kwocie 577 tys. PLN. 

24. Pozostałe zobowiązania finansowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu emisji obligacji. 
Zmiana wynika z naliczenia odsetek od obligacji serii A. Kwota naliczonych odsetek powiększa dotychczasowy 
stan zadłużenia z tytułu obligacji serii A. 

Poniżej przedstawione są  informacje o poziomie wybranych wskaźników finansowych wyznaczonych na dzień 
30 czerwca 2014 roku:  

skonsolidowane zadłużenie finansowe: 425.556 tys. PLN, skonsolidowane kapitały własne: 603.074 tys. PLN, 
wskaźnik dźwigni finansowej: 0,414. 

skonsolidowane zadłużenie finansowe (pomniejszone o wartość wbudowanego instrumentu pochodnego): 
377.677 tys. PLN, wskaźnik dźwigni finansowej (bez uwzględnienia wbudowanego instrumentu pochodnego): 
0,385. 

25. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Grupa nie rozpoznała istotnych zmian dotyczących 
ryzyka finansowego, jak również celów i zasad zarządzania tym ryzykiem w stosunku do opisanych w rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. 
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26. Zarządzanie kapitałem 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Grupa nie zmieniła celów, zasad oraz procedur 
zarządzania kapitałem w stosunku do danych ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym za 2013 rok. 

27. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe  

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych w 
stosunku do danych ujawnionych w nocie 31 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 
rok.  

Poniżej przedstawiono aktualną informację dotyczącą zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych udzielonych 
jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych: 

 
    30 czerwca 2014      31 grudnia 2013  

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w 
głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów 
handlowych 

 
                                      468                                          461  

 
      

Razem zobowiązania warunkowe                                         468                                          461  

 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie warunkowe Grupy miało wartość 468 tys. PLN, w tym 
z tytułu: 

• gwarancji bankowej na kwotę 288 tys. PLN, której beneficjentem jest IVG Institutional Funds GmbH, 
udzielonej przez mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A., dalej jako „mBank”) z polecenia Aero2 w związku 
z zabezpieczeniem umowy najmu z dnia 11 lutego 2010 roku na najem pomieszczeń biurowych i miejsc 
parkingowych w budynku Norway House, położonym przy ul. Lwowskiej 19 w Warszawie. 

• gwarancji bankowej na kwotę 32 tys. PLN, której beneficjentem jest Orange Polska Sp. z o.o. (dawniej PTK 
Centertel Sp. z o.o.), udzielonej przez mBank z polecenia Aero2 w związku z zabezpieczeniem Decyzji 
Prezesa UKE nr DHRT-WWM-6080-1/10(34) z dnia 9 grudnia 2010 roku. 

• gwarancji bankowej na kwotę 147 tys. PLN, której beneficjentem jest T-Mobile Polska S.A. (dawniej 
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.), wystawionej przez mBank z polecenia Aero2 w związku z 
zabezpieczeniem Decyzji Prezesa UKE nr DHRT-WWM-6080-171/09(40) z dnia 9 grudnia 2010 roku. 

• gwarancji bankowej na kwotę 0,6 tys. PLN, której beneficjentem jest Orange Polska Sp. z o.o. (dawniej 
PTK Centertel Sp. z o.o.), udzielonej przez mBank z polecenia Aero2 w związku z zabezpieczeniem 
Umowy ramowej na świadczenie usług Telehousingu PRO nr POS/K – 9827 zawartej w dniu 25 czerwca 
2012 roku. 

 

W dniu 8 maja 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał wyrok w sprawie dotyczącej przetargu 
na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHZ, na podstawie którego NSA podtrzymał wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSAW”) z dnia 6 lipca 2012 roku. Wyrok NSA 
został wydany wskutek oddalenia skarg kasacyjnych złożonych przez Prezesa UKE oraz spółki zależne od 
Midas: CenterNet i Mobyland.  

 

W dniu 29 maja 2014 roku NSA wydał wyrok w sprawie dotyczącej rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 
MHZ, na podstawie którego NSA podtrzymał wyrok WSAW z dnia 19 listopada 2012 roku. Wyrok NSA został 
wydany wskutek oddalenia skargi kasacyjnej złożonej przez spółkę Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (obecna nazwa T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie). 
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Biorąc pod uwagę stan postępowań związanych z rezerwacją częstotliwości toczących się w stosunku do spółek 
zależnych Midas S.A. Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej 
kwestii, jednakże jest zdania, iż powyższa kwestia nie powinna negatywnie wpłynąć na wyniki oraz sytuację 
finansową Grupy. Wartość bilansowa wyżej wymienionych koncesji udzielonych CenterNet i Mobyland 
prezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 
197.413 tys. PLN. 

 

Pozostałe zobowiązania i aktywa warunkowe nie uległy zmianie w stosunku do ujawnionych w rocznym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. 

28. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku w Grupie nastąpił spadek wartości zobowiązań o 
kwotę  57.890 tys. PLN w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2013 roku. Zmiana ta wynika głównie ze spłaty 
zobowiązań Grupy wobec Polkomtel z tytułu świadczenia usług z wykorzystaniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

29. Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami wynikającymi 
ze sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmianami wynikającymi ze 
sprawozdania z przepływów pieniężnych 

29.1. Zmiana stanu zobowiązań 

  
  01.01.2014 -  

30.06.2014 
01.01.2013 -  

30.06.2013 
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych   (57 890) 862 
Różnice kursowe   - 1 
Zmiana stanu innych zobowiązań finansowych   - 44 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów 
trwałych i inwestycji 

  
(42 716) (1 901) 

 Zmiana zobowiązań prezentowana w sprawozdaniu z przepływów  
pieniężnych   (15 174) 2 718 

30. Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka nie posiadała żadnych bieżących, 
istotnych zobowiązań inwestycyjnych, które nie są ujawnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  

31. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 3 i 6 
miesięcy zakończonym odpowiednio 30 czerwca 2014 i 30 czerwca 2013 roku, salda należności i zobowiązań na 
dzień 30 czerwca 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku: 
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  Przychody 
 z wzajemnych 
transakcji, w 

tym: ze sprzedaży 
odsetki od 
pożyczek pozostałe 

Jednostki kontrolowane 
przez osobę (lub bliskich 
członków rodziny), która 
kontroluje, wspólnie 
kontroluje lub wywiera 
znaczący wpływ na Midas 
S.A. 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 72 413 70 379 142 1 892 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 139 272 136 767 279 2 226 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 49 389 48 974 157 258 
Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

(niebadane, 
przekształcone) 93 143 91 758 332 1 053 

 

  

  Koszty 
wzajemnych 
transakcji, w 

tym: 
dyskonto 
obligacji 

odsetki od 
pożyczek pozostałe 

Jednostki kontrolowane 
przez osobę (lub bliskich 
członków rodziny), która 
kontroluje, wspólnie 
kontroluje lub wywiera 
znaczący wpływ na Midas 
S.A. 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 86 927 - 545 86 382 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 179 575 - 1 081 178 494 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 51 151 5 641 698 44 812 
Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

(niebadane, 
przekształcone) 90 843 5 641 1 743 83 459 

 

  

  Należności od 
podmiotów 

powiązanych, w 
tym: handlowe z tytułu pożyczek pozostałe 

Jednostki kontrolowane 
przez osobę (lub bliskich 
członków rodziny), która 
kontroluje, wspólnie 
kontroluje lub wywiera 
znaczący wpływ na Midas 
S.A. 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 93 301 75 702 14 907 2 692 

 31 grudnia 2013  79 926 62 362 14 628 2 936 

 

  

  Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych, w 

tym: handlowe z tytułu pożyczek pozostałe 
Jednostki kontrolowane 
przez osobę (lub bliskich 
członków rodziny), która 
kontroluje, wspólnie 
kontroluje lub wywiera 
znaczący wpływ na Midas 
S.A. 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 300 359 44 170 43 601 212 588* 

 31 grudnia 2013  233 541 73 960 43 601 115 980* 

*Kwoty ujęte jako przychody przyszłych okresów 
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32. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy 

32.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej 

Grupy 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartość wynagrodzeń (wraz z narzutami) wypłaconych lub należnych 
członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 
organach Spółki. 

 
Okres 3 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2014 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014   

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane)  (niebadane) 

  
(niebadane,  

przekształcone) 
(niebadane,  

przekształcone) 
Zarząd jednostki dominującej             
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
lub podobne (wynagrodzenia i narzuty) 717 842 215 477 
Rada Nadzorcza jednostki dominującej 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
lub podobne (wynagrodzenia i narzuty) 48 64 7 14 
Razem 765 906 222 491 

32.2. Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej 

Grupy 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartość wynagrodzeń (wraz z narzutami) wypłaconych lub należnych 
członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 
organach spółek zależnych. 

    

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014   

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014   

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

    
(niebadane)   (niebadane) 

  
(niebadane,  

przekształcone)   
(niebadane,  

przekształcone) 
Zarząd jednostki dominującej                 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
(wynagrodzenia i narzuty)   75 167 79 171 
Rada Nadzorcza jednostki dominującej   
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
(wynagrodzenia i narzuty)   3 6 3 6 
Razem   78 173 82 177 

33. Połączenia jednostek 

W dniu 21 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Midas z siedzibą w Warszawie (jako Spółki 
Przejmującej) ze spółką zależną Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (jako Spółką Przejmowaną). 
W wyniku ww. połączenia, Midas wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon, który 
uległ rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej 
posiadała Spółka Przejmująca, połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej.  
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34. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Od dnia 1 lipca 2014 roku, wskutek podpisania w dniu 12 czerwca 2014 roku aneksu nr 1 do umowy kredytowej 
o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 28 lutego 2013 roku pomiędzy Midas a Alior Bank, zmianie (obniżeniu) 
ulega wysokość marży banku. Skutek obniżenia oprocentowania następuje po dniu bilansowym. 
 

W dniu 10 lipca 2014 roku Spółka wspólnie z następującymi spółkami zależnymi: Aero2, CenterNet oraz 
Mobyland, zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln PLN 
na realizację rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+.  

Zgodnie z treścią Umowy, Kredytobiorcy mogą wykorzystać Kredyt po tym jak Bank poinformuje, we 
wskazanym w Umowie terminie, Kredytobiorców o spełnieniu się wszystkich określonych w Umowie (a 
opisanych w dalszej części niniejszego sprawozdania) warunków zawieszających wykorzystanie Kredytu 
(„Warunki Zawieszające”), nie później jednak niż rok od daty zawarcia Umowy („Okres Dostępności”). Kredyt 
będzie uruchamiany, każdorazowo na podstawie pisemnej dyspozycji któregokolwiek z Kredytobiorców 
(„Wniosek o Wykorzystanie”), sporządzonej zgodnie z postanowieniami Umowy. Spłata kredytu nastąpi w 48 
równych miesięcznych ratach kapitałowych („Okres Spłaty”), począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpi ostatni dzień Okresu Dostępności, nie później jednak niż w piątą rocznicę zawarcia 
Umowy. Spłata odsetek, skalkulowanych w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, nastąpi 
również w okresach miesięcznych. W przypadku określonym w Umowie i związanym z osiąganymi przez 
podmioty z Grupy Kapitałowej Midas do końca 2015 roku przychodami księgowymi, Bank będzie uprawniony 
do skrócenia Okresu Spłaty, tak aby zakończył się on w trzecią rocznicę podpisania Umowy, chyba że 
Kredytobiorcy przedstawią satysfakcjonujące w ocenie Banku rozwiązanie, polegające na pozyskaniu przez 
Kredytobiorców zewnętrznego wsparcia zapewniającego terminową obsługę zadłużenia. Z tytułu udzielenia 
Kredytu, a także wcześniejszej jego spłaty, Bankowi przysługują dodatkowo prowizje, których wysokość została 
ustalona na poziomie rynkowym. W Umowie określono także przypadki („Przypadki Naruszenia”), po 
wystąpieniu których marża Banku zostanie podwyższona o wartość określoną w Umowie. Podwyższona marża 
Banku będzie obowiązywała do czasu, kiedy Przypadek Naruszenia zostanie naprawiony przez Kredytobiorców. 
Zdefiniowany w Umowie katalog Przypadków Naruszenia jest typowym katalogiem, stosowanym powszechnie 
w tego typu umowach. Kredytobiorcy są solidarnie odpowiedzialni z tytułu wszelkich kwot płatnych na rzecz 
Banku na podstawie Umowy. 

Warunkami Zawieszającymi określonymi w Umowie są: (a) dostarczenie do Banku wyszczególnionych w 
Umowie dokumentów, w tym m.in. kopii dokumentów założycielskich, aktualnych odpisów z KRS, 
pełnomocnictw i wymaganych zgód korporacyjnych wszystkich Kredytobiorców; (b) dostarczenie do Banku 
opinii prawnych sporządzonych przez doradców prawnych Banku (w zakresie ważności i wykonalności praw 
Banku wynikających m.in. z Umowy) i Kredytobiorców (w zakresie zdolności Kredytobiorców do zawarcia i 
wykonywania Umowy i dokumentów dotyczących zabezpieczeń Kredytu); (c) dostarczenie do Banku 
zdefiniowanych w Umowie tzw. Dokumentów Finansowych, tj. w szczególności: należycie podpisanych 
dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń Kredytu („Dokumenty Zabezpieczeń”), dowodów 
należytego opłacenia i złożenia we właściwych sądach wniosków o rejestrację zabezpieczeń Kredytu, dowodów 
doręczenia powiadomień wynikających z Dokumentów Zabezpieczeń, odpisów z rejestru zastawów oraz rejestru 
zastawów skarbowych potwierdzających brak zastawów rejestrowych (innych niż zdefiniowane w Umowie) oraz 
zastawów skarbowych na aktywach Spółki oraz aktywach, udziałach i akcjach pozostałych Kredytobiorców; (d) 
dostarczenie do Banku pozostałych, wymienionych w Umowie dokumentów. Do daty publikacji niniejszego 
sprawozdania żaden z Warunków Zawieszających nie został spełniony.  

Zabezpieczenie Kredytu stanowi: (a) zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln PLN na akcjach CenterNet i udziałach 
Aero2 i Mobyland; (b) zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln PLN na należących do Kredytobiorców zbiorach 
rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość; (c) cesja praw z polis ubezpieczeniowych zawartych przez 
Aero2 i dotyczących aktywów stanowiących zabezpieczenie Kredytu; (d) przelew wierzytelności wynikających 
z umów na hurtową sprzedaż usług transmisji danych zawartych przez Mobyland z Cyfrowy Polsat S.A. oraz 
Polkomtel Sp. z o.o.; (e) podporządkowanie wierzytelności podmiotu spoza grupy Kredytobiorcy (z 
wyłączeniem Alior Bank SA, Plus Bank SA oraz posiadaczy obligacji serii A Spółki), udzielającego 
Kredytobiorcom finansowania, względem wierzytelności Banku wobec Kredytobiorców, wynikających z 
Dokumentów Finansowych; (f) warunkowe pełnomocnictwa uprawniające Bank do występowania w imieniu 
Kredytobiorców (z wyłączeniem Spółki) przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej; (g) pełnomocnictwa do 
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rachunków bankowych Kredytobiorców; (h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 300 mln PLN 
złożone przez Kredytobiorców na rzecz Banku zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo 
Bankowe; (i) oświadczenie Pana Zygmunta Solorza-Żaka do udzielenia, w granicach praw przysługujących 
akcjonariuszom spółek publicznych, wsparcia w okresie obowiązywania Umowy, w szczególności polegającego 
na podejmowaniu starań aby Kredytobiorcy nie opóźniali się ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec Banku, 
utrzymywali nie budzącą obaw sytuację ekonomiczno-finansową oraz pozyskiwali dodatkowe środki finansowe 
wystarczające do uregulowania zobowiązań wobec Banku, w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie takich 
zobowiązań. Do daty publikacji niniejszego sprawozdania Dokumenty Zabezpieczeń nie zostały podpisane, z 
wyjątkiem ww. oświadczenia Pana Zygmunta Solorza-Żaka. W dniu 26 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa 
rzeczowego na majątku Spółki. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie umożliwi Zarządowi Spółki 
skuteczne ustanowienie, opisanego w pkt. (b) powyżej, zastawu rejestrowego na majątku Spółki. 

Ponadto, każdy z ewentualnych przyszłych poręczycieli Kredytu zobowiązuje się udzielić poręczenia wobec 
Banku do kwoty 300 mln PLN oraz innych zabezpieczeń ustalonych z Bankiem (zobowiązanie ważne do 30 
czerwca 2022 roku). Kredytobiorcy zobowiązali się także w Umowie do uruchomienia technicznych rachunków 
bankowych, na które kierowane będą kwoty należne Kredytobiorcom z tytułu umów na hurtową sprzedaż usług 
transmisji danych oraz zawartych polis ubezpieczeniowych, a także tzw. rachunku DSRA, na którym w całym 
okresie kredytowania utrzymywane będzie saldo w wysokości nie niższej niż 10% wartości uruchomionego 
Kredytu. Bank, na warunkach i w sposób opisany w Umowie, ma prawo do blokowania określonych kwot na 
ww. rachunkach oraz regulowania nimi wymagalnych zobowiązań Kredytobiorców z tytułu Kredytu. Spółka 
zobowiązuje się również, iż bez pisemnej zgody Banku (której udzielenia Bank nie powinien bezzasadnie 
odmówić) nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu obligacji Spółki serii A. 

Spółka zobowiązała się również, że do upływu Okresu Spłaty nie będzie wypłacać dywidendy, ani nie dokona 
zwrotu wkładów, ani innego wynagrodzenia, ani płatności z tytułu swojego kapitału zakładowego, z wyjątkiem 
sytuacji związanej z ewentualnym scaleniem akcji Spółki, a żaden z Kredytobiorców nie dokona nabycia 
(pośrednio lub bezpośrednio) jakiegokolwiek podmiotu lub przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji 
przewiedzianych w Umowie. Umowa ogranicza również możliwość dokonywania rozporządzania swoim 
majątkiem oraz obciążania i podziału składników majątku Kredytobiorców, poza przypadkami przewidzianymi 
w Umowie. W Umowie zawarte zostały ponadto postanowienia dotyczące tzw. Ogólnych Zobowiązań, zarówno 
Kredytobiorców jak i Banku, które nie odbiegają istotnie od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu 
umowach. 

 

W dniu 11 lipca 2014 Spółka uruchomiła kolejną transzę kredytu inwestycyjnego (umowa z Alior Bank z dnia 
28 lutego 2013 roku) w wysokości 10 mln PLN. Środki z kredytu zostały przekazane bezpośrednio na rachunek 
bankowy Spółki zależnej, tj. Aero2, zgodnie z umową pożyczki zawartą pomiędzy Midas i Aero2 w dniu 13 
września 2013 roku. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i kalkulowane w oparciu o koszt pozyskania 
kapitału przez Midas powiększony o marżę. 

 

 W dniu 16 lipca 2014 roku Pan Jerzy Żurek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie 
podając przyczyny. 

 

W dniu 23 lipca 2014 roku Midas, działając w oparciu o postanowienia Warunków Emisji Obligacji („WEO”), 
poinformował o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa do zmiany zabezpieczenia („Zmiana 
Zabezpieczenia”) obligacji serii A wyemitowanych w dniu 16 kwietnia 2013 roku, polegającej na wykreśleniu z 
rejestru zastawów następujących zastawów rejestrowych: 

(i) zastawu na 221.000 udziałów spółki Aero2 reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i 
uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących własność Emitenta;  

(ii) zastawu na 4.264.860 akcjach spółki CenterNet reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i 
uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, stanowiących własność Emitenta; 

(iii) zastawu na 204.200 udziałach spółki Mobyland reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i 
uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących własność Emitenta. 

Decyzja o zamiarze skorzystania z prawa do zmiany zabezpieczenia jest konsekwencją zawartej przez Spółkę w 
dniu 10 lipca 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., umowy kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln 
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PLN (opisanej powyżej). Zgodnie z postanowieniami Umowy, jednym z zabezpieczeń udzielanego Kredytu jest 
zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln PLN na akcjach i udziałach spółek zależnych od Emitenta, tj. Aero2, 
CenterNet oraz Mobyland. Przed dniem publikacji niniejszego sprawozdania, Spółka złożyła we właściwym 
sądzie prawidłowo opłacone wnioski o wykreślenie ww. zastawów rejestrowych. W dniu 1 września 2014 roku 
Spółka otrzymała postanowienia sądu o wykreśleniu zastawów rejestrowych na udziałach Aero2 oraz na akcjach 
CenterNet. Obecnie Spółka oczekuje na rozpatrzenie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego na udziałach 
Mobyland. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 
DOCHODÓW 
 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku 
 
  

  
 

Nota  

  

Okres 3 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 

2014 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 

2014 

Okres 3 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 

2013 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 

2013 

    
  

  
(niebadane) (niebadane) 

(niebadane, 
przekształcone) 

(niebadane, 
przekształcone) 

        
 Działalność kontynuowana        
 Przychody z podstawowej działalności 
operacyjnej  

  
 8.1  

  
12 850 23 912 4 102 5 896 

 Koszt własny podstawowej działalności 
operacyjnej  

  
 8.2  

  
(8 481) (17 138) (5 650) (5 987) 

 Amortyzacja        (7) (15) (6) (10) 
 Wynagrodzenia        (909) (1 215) (312) (622) 
 Pozostałe koszty rodzajowe        (957) (1 757) (328) (648) 
 Pozostałe przychody operacyjne        2 7 - - 
 Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej        2 498 3 794 (2 194) (1 371) 
        
 Przychody finansowe     8.3    145 384 1 534 2 763 

 Zysk z działalności finansowej        145 384 1 534 2 763 
        
 Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem        2 643 4 178 (660) 1 392 
        
 Podatek dochodowy bieżący        - - - - 
 Podatek odroczony        - - - - 
 Razem podatek dochodowy        - - - - 
        
 Zysk / (Strata) netto z działalności 
kontynuowanej      

  
2 643 4 178 (660) 1 392 

        
 Zysk / (strata) netto z działalności 
zaniechanej  

  
  

  
- - - - 

        
 Zysk / (Strata) netto        2 643 4 178 (660) 1 392 
        
        
 Inne całkowite dochody        - - - - 
        
 CAŁKOWITY DOCHÓD (STRATA)        2 643 4 178 (660) 1 392 
        
        
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych        1 479 666 750 1 479 666 750 1 479 666 188 1 479 663 960 
  
Zysk / (Strata) netto z działalności 
kontynuowanej, na 1 akcję (w PLN) 

  
  

  
0,0018 0,0028 (0,0004) 0,0009 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ  
 
na dzień 30 czerwca 2014 roku 
 
 
  

  
 

Nota    30 czerwca 2014 
 

31 grudnia 2013 
        (niebadane) 

 AKTYWA        
 Aktywa trwałe        
 Rzeczowe aktywa trwałe           9    104 132 
 Aktywa finansowe (długoterminowe)         10    1 344 812 1 272 981 
 Aktywa trwałe razem        1 344 916 1 273 113 
        
 Aktywa obrotowe        
 Pożyczki udzielone          14    232 813 186 021 
 Pozostałe aktywa         10    490 1 040 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty        20 174 65 543 
 Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe        71 25 
 Aktywa obrotowe razem        253 548 252 629 
        
 Aktywa razem  1 598 464 1 525 742 
        

    
 

Nota    30 czerwca 2014 31 grudnia 2013 
        (niebadane) 
 PASYWA        
 Kapitał własny        
 przypadający na akcjonariuszy Spółki, w tym:        
 Kapitał podstawowy        147 967 147 967 
 Kapitał zapasowy        1 140 860 1 140 860 
 Akcje własne        - - 
 Niepokryte straty        (72 927) (76 807) 
    Strata z lat ubiegłych         21    (77 105) (76 892) 
    Zysk netto bieżącego okresu        4 178 85 
        
 Kapitał własny razem        1 215 900 1 212 020 
        
 Zobowiązania długoterminowe        
 Kredyty i pożyczki         13    98 760 45 580 
 Zobowiązania z tytułu emisji obligacji         13    281 763 267 543 
 Zobowiązania długoterminowe razem        380 523 313 123 
        
 Zobowiązania krótkoterminowe        
 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania            473 415 
 Kredyty i pożyczki        1 432 69 
 Rozliczenia międzyokresowe        136 115 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem        2 041 599 
        
 Pasywa razem        1 598 464 1 525 742 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH  
 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku 
 
 
  

 Nota    

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

      (niebadane) 
(niebadane, 

przekształcone) 
      

 Zysk  brutto      4 178 1 392 
 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych       15 10 
 Koszty odsetek i prowizji      17 076 5 987 
 Zysk/(Strata) na działalności inwestycyjnej      (4) - 
 Różnice kursowe      - (18) 
 Zmiany stanu aktywów i zobowiązań związanych z działalnością operacyjną:      
 – Należności handlowe oraz pozostałe należności      - 9 
 – Zapasy      - (4) 
 – Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania      58 (220) 
 – Rozliczenia międzyokresowe      (26) (53) 
 Przychody z tytułu odsetek      (23 043) (5 878) 
 Aktualizacja wartości wbudowanego instrumentu pochodnego      (867) - 
 Pozostałe korekty      59 - 
 Korekty zysku brutto razem      (2 554) 1 225 
      
 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej      

 Udzielenie pożyczek  
           

14    (40 000) (131 000) 
 Spłata udzielonych pożyczek      - 5 000 
 Odsetki otrzymane      - 540 
 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej      (40 000) (125 460) 
      
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej      (42 554) (124 235) 
      
 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych       (41) (142) 
 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych       58 - 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      17 (142) 
 Wpływy ze sprzedaży akcji      - 4 
 Emisja obligacji      - 200 099 
 Wydatki związane z emisją obligacji      (52) (367) 
 Spłata wyemitowanych bonów      - (22 250) 
 Spłacone odsetki od wyemitowanych bonów      - (3 984) 
 Zapłacone prowizje i odsetki związane z kredytem bankowym      (2 780) (1 870) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej      (2 832) 171 632 
      
 (Zmniejszenie) /Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów      (45 369) 47 255 
      
 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu      65 543 134 036 
      

 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu  
           

11    20 174 181 291 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE  WŁASNYM 
 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku 
 
 
 
 
  

Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne Niepokryte straty 
Kapitał własny 

ogółem 
              
Stan na 1 stycznia 2014 r.                  147 967              1 140 860                           -                  (76 807)             1 212 020  
Połączenie jednostek 21                         -                           -                            -                       (298)                    (298) 
Zysk netto za okres                           -                           -                            -                     4 178                    4 178  
Całkowity dochód za okres                            -                            -                            -                      4 178                     4 178  
Stan na 30 czerwca 2014 r. (niebadane)                  147 967              1 140 860                           -                  (72 927)             1 215 900  
              
              

  Nota Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Akcje własne Niepokryte straty 
Kapitał własny 

ogółem 
              
Stan na 1 stycznia 2013 r.                  147 967              1 141 006                      (150)                (76 892)             1 211 931  
Sprzedaż akcji własnych                            -                       (146)                       150                           -                             4  
Zysk netto za okres                           -                           -                           -                     1 392                    1 392  
Całkowity dochód za okres                            -                            -                            -                      1 392                     1 392  
Stan na 30 czerwca 2013 r. (niebadane)                  147 967              1 140 860                           -                  (75 500)             1 213 327  
 
 

 

 

 

 
 

__________________________      __________________________           __________________________ 
Krzysztof Adaszewski                                          Maciej Kotlicki                                                            Teresa Rogala 

                       /Prezes Zarządu/                   /Wiceprezes Zarządu/    /w imieniu SFERIA Spółka Akcyjna/ 
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DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia  
30 czerwca 2014 roku oraz zawiera dane porównawcze zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).  

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje dane za okres 6 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2014 roku, okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku oraz dane porównawcze za 
okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku, oraz okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 
roku. Dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku oraz dane porównawcze za okres  
3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego 
rewidenta. 

Dnia 1 września 2014 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Midas S.A. za okres  
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku zostało przez Zarząd Midas S.A. zatwierdzone do publikacji. 

Spółka Midas S.A. sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 
6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku, które dnia 1 września 2014 roku zostało przez Zarząd Midas S.A. 
zatwierdzone do publikacji. 

1. Informacje ogólne 

Midas S.A. („Spółka”, „Midas”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 19, której akcje 
znajdują się w publicznym obrocie.  

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025704. Spółce 
nadano numer statystyczny REGON 010974600.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 

• Działalność holdingów finansowych (64.20.Z) 

• Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) 

• Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń    
i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 

• Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych (66.19.Z) 

• Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) 

2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE („MSSF”), w szczególności zgodnie  
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34.  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez 
Spółkę zasad rachunkowości. MSSF różnią się od MSSF UE.  

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 
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niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych 
w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 
zakończony 31 grudnia 2013 roku opublikowanym w dniu 21 marca 2014 roku.  

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku 
finansowego za rok obrotowy. 

3. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki 
za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych 
standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po  
1 stycznia 2014 roku.  

• MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później–  do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, proces akceptacji standardu  w UE na dzień 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego pozostaje wstrzymany, 

• KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowano dnia 20 maja 2013) – mająca zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, w UE mający zastosowanie najpóźniej 
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 17 czerwca 2014 roku lub późnej, 

• Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 
listopada 2013) – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 204 roku lub 
później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) – niektóre ze zmian 
mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później, a niektóre 
prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014 roku lub później – do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później – nie 
podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących 
do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzony przez UE, 

• Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja 2014) 
- mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później - 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 12 
maja 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku 
lub później– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) – mający zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

• Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 2014) – 
mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później– 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 

• Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym  (opublikowano 
dnia 12 sierpnia 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 
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2016 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez 
UE. 

  

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, 
która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. 

4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki dokonał oceny istotnych wartości 
mających wpływ na przedstawione wartości bilansowe aktywów i zobowiązań oraz oceny kluczowych założeń 
dotyczących przyszłości w identycznych obszarach które ujawnione zostały w nocie nr 6 rocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.  

Ocena Zarządu nie zmieniła się w stosunku do oceny ujawnionej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu 
finansowym za 2013 rok. 

5. Zmiana prezentacji oraz przekształcenie danych porównawczych 

W związku z faktem, iż podstawowym rodzajem działalności prowadzonym przez Spółkę jest działalność 
holdingowa, Spółka dokonała zmiany prezentacji przychodów i kosztów w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (analogicznie do zmiany danych dokonanej w 
sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku). Spółka dokonała przekształcenia danych 
porównawczych zaprezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym 
obejmującym okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku. Przekształcenie polega na zmianie 
dotychczasowej prezentacji przychodów oraz kosztów finansowych (w części dotyczącej pozyskiwania 
finansowania na rzecz Spółek zależnych) jako odpowiednio przychody oraz koszty działalności operacyjnej. 
Zmiany opisane powyżej dotyczą sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych. Podsumowanie zmian zostało zaprezentowane poniżej: 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
  

    
Okres 3 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013   

Zmiana 
prezentacji   

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

      
(niebadane)        

(niebadane, 
przekształcone) 

 Działalność kontynuowana              
 Przychody z podstawowej działalności operacyjnej      - 4 102 4 102 
 Koszt własny podstawowej działalności operacyjnej      - (5 650) (5 650) 
 Amortyzacja      (6) - (6) 
 Wynagrodzenia      (312) - (312) 
 Pozostałe koszty rodzajowe      (328) - (328) 
 Strata z działalności operacyjnej      (646) (1 548) (2 194) 
      
 Przychody finansowe      5 636 (4 102) 1 534 
 Koszty finansowe      (5 650) 5 650 - 

 Zysk/ (Strata) z działalności finansowej      (14) 1 548 1 534 
      
 Strata przed opodatkowaniem      (660) - (660) 
      
 Podatek dochodowy bieżący      - - - 
 Podatek odroczony      - - - 
 Razem podatek dochodowy      - - - 
      
 Strata netto z działalności kontynuowanej      (660) - (660) 
      
 Strata netto      (660) - (660) 
      
      
 CAŁKOWITA STRATA      (660) - (660) 
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Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

Zmiana 
prezentacji 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

      
(niebadane) 

(niebadane, 
przekształcone) 

 Działalność kontynuowana      
 Przychody z podstawowej działalności operacyjnej      - 5 896 5 896 
 Koszt własny podstawowej działalności operacyjnej      - (5 987) (5 987) 
 Amortyzacja      (10) - (10) 
 Wynagrodzenia      (622) - (622) 
 Pozostałe koszty rodzajowe      (648) - (648) 
 Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej      (1 280) (91) (1 371) 
      
 Przychody finansowe      8 659 (5 896) 2 763 
 Koszty finansowe      (5 987) 5 987 - 

 Zysk z działalności finansowej      2 672 91 2 763 
      
 Zysk przed opodatkowaniem      1 392 - 1 392 
      
 Podatek dochodowy bieżący      - - - 
 Podatek odroczony      - - - 
 Razem podatek dochodowy      - - - 
      
 Zysk netto z działalności kontynuowanej      1 392 - 1 392 
      
 Zysk netto      1 392 - 1 392 
      
      
 CAŁKOWITY DOCHÓD      1 392 - 1 392 

 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 
  

  

Okres 6 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 

2013 
Zmiana 

prezentacji 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 

2013 

    
(niebadane) 

(niebadane, 
przekształcone) 

    
 Zysk brutto    1 392 - 1 392 
 Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych     10 - 10 
 Koszty odsetek i prowizji    337 5 650 5 987 
 Różnice kursowe    (18) - (18) 
 Zmiany stanu aktywów i zobowiązań związanych z działalnością 
operacyjną:  

  

 – Należności handlowe oraz pozostałe należności    9 - 9 
 – Zapasy    (4) - (4) 
 – Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania    (220) - (220) 
 – Rozliczenia międzyokresowe    (53) - (53) 
 Przychody z tytułu odsetek    (5 878) - (5 878) 
 Koszty odsetek od obligacji    5 650 (5 650) - 
 Korekty zysku brutto razem    1 225 - 1 225 
    
 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej    
 Udzielenie pożyczek    - (131 000) (131 000) 
 Spłata udzielonych pożyczek    - 5 000 5 000 
 Odsetki otrzymane    - 540 540 
 Pozostałe przepływy z działalności operacyjnej    - (125 460) (125 460) 
    
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    1 225 (125 460) (124 235) 
    
 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych     (142) - (142) 
 Udzielenie pożyczek    (131 000) 131 000 - 
 Spłata udzielonych pożyczek    5 000 (5 000) - 
 Odsetki otrzymane    540 (540) - 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej    (125 602) 125 460 (142) 
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 Wpływy ze sprzedaży akcji własnych    4 - 4 
 Emisja obligacji    200 099 - 200 099 
 Spłata wyemitowanych bonów    (22 250) - (22 250) 
 Spłacone odsetki od wyemitowanych bonów    (3 984) - (3 984) 
 Wydatki związane z emisją obligacji    - (367) (367) 
 Zapłacone prowizje i odsetki związane z kredytem bankowym    - (1 870) (1 870) 
 Zapłacone prowizje (związane z emisją obligacji oraz kredytem 
bankowym)   

  
(2 237) 2 237 - 

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    171 632 - 171 632 
    
 Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów    47 255 - 47 255 
    
 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu    134 036 - 134 036 
    
 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu    181 291 - 181 291 

 

Zmiany prezentacji opisane powyżej nie miały wpływu na wynik Spółki przedstawiony w śródrocznym 
skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku. 

6. Segmenty operacyjne 

Prowadzona przez Spółkę działalność traktowana jest przez Zarząd jako jeden spójny segment operacyjny 
obejmujący działalność nadzorczą w stosunku do jednostek zależnych działających w branży 
telekomunikacyjnej. Kierownictwo traktuje całą Grupę Kapitałową jako jeden segment operacyjny oraz ocenia 
sytuację i wyniki finansowe Grupy analizując dane finansowe pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

7. Sezonowość działalności 

Działalność Spółki nie ma charakteru sezonowego, zatem przedstawiane wyniki Spółki nie odnotowują istotnych 
wahań w trakcie roku.  

8. Przychody i koszty 

8.1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 
 

    
 Okres 3 miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 2014      

 Okres 6 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014      

 Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2013       

 Okres 6 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2013     

    
(niebadane)  

  
(niebadane)  

  
 (niebadane, 

przekształcone)    
 (niebadane, 

przekształcone)  
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek 
udzielonych    11 982 23 043 4 091 5 878 
Dodatnie różnice kursowe   - 1 11 18 
Aktualizacja wartości wbudowanego 
instrumentu pochodnego   868 868 - - 
Razem   12 850 23 912 4 102 5 896 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost przychodów z podstawowej 
działalności operacyjnej o 18.016 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost przychodów z podstawowej działalności 
operacyjnej o 8.748 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powyższe zmiany 
wynikają głównie z wyższej wartości pożyczek udzielonych jednostkom zależnym, a tym samym ze wzrostu 
wartości naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek krótko- oraz długoterminowych. 
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8.2. Koszt własny podstawowej działalności operacyjnej 
 

    
 Okres 3 miesięcy 

 zakończony 
30 czerwca 2014      

 Okres 6 miesięcy 
 zakończony 

30 czerwca 2014      

 Okres 3 miesięcy 
 zakończony 

30 czerwca 2013     

 Okres 6 miesięcy 
 zakończony 

30 czerwca 2013   

    
(niebadane)    (niebadane)  

  
 (niebadane, 

przekształcone)    
 (niebadane, 

przekształcone)  
Odsetki od obligacji    6 831 14 203 5 644 5 644 
Odsetki od bonów komercyjnych 
wyemitowanych do jednostek 
powiązanych 

  
- - - 337 

Odsetki z tytułu otrzymanych kredytów 
bankowych   1 370 2 417 - - 
Prowizje z tytułu otrzymanych kredytów 
bankowych 

  
251 457 - - 

Pozostałe koszty   29 61 6 6 
Razem   8 481 17 138 5 650 5 987 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost wartości kosztów podstawowej 
działalności operacyjnej o 11.151 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie  
3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost wartości kosztów podstawowej działalności 
operacyjnej o 2.831 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powyższe zmiany 
wynikają ze wzrostu wartości kosztów związanych z emisją obligacji oraz obsługą zadłużenia z tytułu 
udzielonego przez Alior Bank kredytu inwestycyjnego. 

8.3. Przychody finansowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił spadek przychodów finansowych o  
2.379 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie 3 miesięcy zakończonym  
30 czerwca 2014 roku nastąpił spadek przychodów finansowych o 1.389 tys. PLN w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Powyższe zmiany wynikają z niższej wartości lokowanych środków pieniężnych oraz 
zmiany oprocentowania lokat bankowych. 

9. Rzeczowe aktywa trwałe 

9.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku, Spółka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 
w wysokości 41 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku – 140 tys. PLN). W 
okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku, Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów 
trwałych o wartości 52 tys. PLN (w analogicznym okresie roku ubiegłego, Spółka nie sprzedała żadnego 
składnika rzeczowych aktywów trwałych). 

9.2. Odpisy z tytułu utraty warto ści 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu utraty 
wartości środków trwałych (podobnie w analogicznym okresie roku poprzedniego). 

10. Pozostałe aktywa długo i krótkoterminowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpiła zmiana wartości pozostałych aktywów 
finansowych (długoterminowych) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Pozostałe aktywa 
finansowe długoterminowe składają się z następujących pozycji: 
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 30 czerwca 2014 

(niebadane)    
 31 grudnia 2013 

  
Udziały lub akcje w tym:         
CenterNet S.A.                                  238 989                                   238 989  
Mobyland Sp. z o.o.                                  178 770                                   178 770  
Conpidon Ltd*                                            -                                    548 444  
Aero2 Sp. z o.o.                                  548 444                                             -   
Udzielone pożyczki długoterminowe (wraz z odsetkami)**                                  330 510                                   259 546  
Wbudowany instrument pochodny - opcja wcześniejszego wykupu 
obligacji                                    48 099                                     47 232  
Razem                               1 344 812                                1 272 981  

* Informacje na temat połączenia Conpidon z Midas znajdują się w nocie 21 

**szczegóły dotyczące udzielonych w 2014 roku pożyczek długoterminowych opisano w  nocie 14. 

 

Udziały i akcje 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku, Zarząd Spółki dokonał aktualizacji 
długoterminowych planów finansowych Grupy, w związku z powyższym na potrzeby sporządzenia skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd przeprowadził test na utratę wartości udziałów i akcji w 
jednostkach zależnych poprzez dokonanie oszacowania wartości odzyskiwalnej tychże udziałów i akcji. 

Wartość odzyskiwalną udziałów i akcji w jednostkach zależnych oszacowano jako wartość godziwą 
pomniejszoną o koszty doprowadzenia do sprzedaży.  

 

Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności utworzenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości 
udziałów i akcji w jednostkach zależnych. Nadwyżka wartości odzyskiwalnej nad wartością bilansową jest 
wystarczająca, aby pokryć ewentualne koszty doprowadzenia do sprzedaży. 

 

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności i fakt występowania jednego spójnego segmentu operacyjnego, w 
ocenie Zarządu Spółki inwestycje w spółkach zależnych stanowią jeden główny ośrodek (w rozumieniu MSR 36 
Utrata wartości aktywów) wypracowujący środki pieniężne skoncentrowany na działalności telekomunikacyjnej 
i hurtowym transferze danych w oparciu o technologie LTE oraz HSPA+, które są względnie nowymi 
rozwiązaniami w Polsce i na świecie. Wskutek powyższego test na utratę wartości udziałów i akcji w 
jednostkach zależnych przeprowadzono w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne, jakie zostaną 
wygenerowane łącznie przez wszystkie spółki zależne, stanowiące jeden ośrodek wypracowujący środki 
pieniężne. Przy opracowywaniu oraz zatwierdzaniu biznes planów Zarząd Spółki bierze pod uwagę zmiany 
zachodzące na rynku telekomunikacyjnym w Polsce jak i własne analizy rynku oraz podpisane lub negocjowane 
kontrakty z operatorami telekomunikacyjnymi.  

 

Główne założenia przyjęte w celu ustalenia wartości godziwej ośrodka wypracowującego środki pieniężne 
zostały oparte przez Zarząd Spółki na oczekiwaniach, co do: 

- wartości rynku transferu danych, 

- udziału spółek zależnych od Midas S.A. w rynku szybkiej transmisji danych, 

- dynamiki wzrostu zapotrzebowania na szybki transfer danych w Polsce. 

Wielkości przyporządkowane każdemu z tych parametrów odzwierciedlają najlepsze szacunki Zarządu Spółki co 
do zapotrzebowania obecnych oraz przyszłych odbiorców transferu danych. W kalkulacjach ujęto oczekiwane 
zmiany w okresie objętym biznes planem, jednakże mogą one podlegać wpływom nie dających się przewidzieć 
zmian technologicznych, politycznych, gospodarczych lub prawnych. Wskutek tego istnieje niepewność na 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego co do realizacji przyjętych założeń. 

Przyjęta krańcowa stopa wzrostu wynosi 0% po okresie prognozy, natomiast stopa dyskontowa przed 
opodatkowaniem 11,5% (WACC po opodatkowaniu wynosi 10,1%). Okres objęty prognozą to 2014-2021 rok. 

Zarząd Spółki prognozuje, że średnia dynamika wzrostu zużycia transferu danych w okresie prognozy tj. 2014-
2021 wyniesie ok. 28% rocznie, przy czym największa dynamika będzie przypadać na rok 2015. Natomiast ceny 
dla odbiorców hurtowych istotnie spadną w ciągu najbliższych 5 lat. Spółki zależne będą ponosić głównie koszty 
operacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją sieci telekomunikacyjnej, opłatami za dysponowanie 
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częstotliwościami, opłatami za radiolinie. Spółka musiałaby rozpoznać odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości w odniesieniu do inwestycji w jednostkach zależnych, gdyby WACC wynoszący 10,1% wzrósł do 
poziomu 12,65%. 

 

Wbudowany instrument pochodny 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Spółka dokonała aktualizacji wartości wbudowanego instrumentu pochodnego. 
Zmiana wartości wbudowanego instrumentu pochodnego wynika ze zmiany parametrów rynkowych, w tym 
zmiany rentowności obligacji o zbliżonym terminie zapadalności. 

 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 

W pozycji pozostałe aktywa krótkoterminowe znajduje się niezaalokowana do dotychczas pociągniętych transz 
kredytu część prowizji dotycząca otrzymanych kredytów bankowych. 

11. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 

Dla celów śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty składają się z następujących pozycji: 

  

  

 30 czerwca 2014 
(niebadane) 

    

 30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone)  
Środki pieniężne w kasie i w banku                                           18                                       3 086  
Krótkoterminowe depozyty bankowe                                    20 141                                   178 016  
Naliczone odsetki od depozytów bankowych                                           15                                          189  
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty                                    20 174                                   181 291  

12. Rezerwy 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły istotne zmiany poziomu tworzonych 
rezerw. 

13. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki oraz wyemitowane bony i 
obligacje 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółka uruchomiła kolejne transze kredytu 
inwestycyjnego (umowa z Alior Bank z dnia 28 lutego 2013 roku) w wysokości 55 mln PLN. Środki z kredytu 
zostały  przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki zależnej Aero2, zgodnie z umową pożyczki 
zawartą pomiędzy Midas i Aero2 w dniu 13 września 2013 roku. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartość 
zobowiązań z tytułu kredytu wykazywana jest w oparciu o efektywną stopę procentową uwzględniającą koszty 
poniesione w związku z pozyskaniem finansowania. 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu emisji obligacji. 
Zmiana wynika z naliczenia dyskonta obligacji serii A. Kwota naliczonego dyskonta została dodana do 
dotychczasowego stanu zadłużenia z tytułu obligacji serii A. 

14. Należności handlowe oraz pozostałe należności 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółka udzieliła pożyczek o łącznej wartości 95.000 
tys. PLN w tym:  

• dla Aero2 pożyczki krótkoterminowe w kwocie 10.000 tys. PLN oraz pożyczki długoterminowe w 
kwocie 55.000 tys. PLN (środki w wysokości 55.000 tys. PLN pochodzą z kredytu udzielonego przez 
Alior Bank, przekazane zostały bezpośrednio na rachunek Aero2), 
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• dla Mobyland pożyczki krótkoterminowe w kwocie 30.000 tys. PLN.  
 
Szczegóły dotyczące udzielonych pożyczek przedstawia poniższa tabela: 
 

Spółka 
Kwota 
pożyczki 

Data 
udzielenia 
pożyczki Data spłaty pożyczki Oprocentowanie oraz pozostałe warunki pożyczki 

Mobyland 30 000 2014-01-15 31.12.2014 WIBOR 1M plus marża 
Aero2 20 000 2014-01-08 30.03.2018 koszt długu kredytu Alior plus marża 
Aero2 15 000 2014-06-12 30.03.2018 koszt długu kredytu Alior plus marża 
Aero2 10 000 2014-03-25 31.12.2014 WIBOR 1M plus marża 
Aero2 10 000 2014-04-04 30.03.2018 koszt długu kredytu Alior plus marża 
Aero2 10 000 2014-05-20 30.03.2018 koszt długu kredytu Alior plus marża 

Ww. pożyczki zostały udzielone w celu sfinansowania rozbudowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnej Grupy 
Midas.  

Na dzień 30 czerwca 2014 roku łączna wartość udzielonych pożyczek krótkoterminowych wynosi 231.401 tys. 
PLN (na dzień 30 czerwca 2013 roku 186.021 tys. PLN). 

15. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółka nie rozpoznała istotnych zmian dotyczących 
ryzyka finansowego, jak również celów i zasad zarządzania tym ryzykiem w stosunku do opisanych  
w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. 

16. Zarządzanie kapitałem 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku Spółka nie zmieniła celów, zasad oraz procedur 
zarządzania kapitałem w stosunku do danych ujawnionych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym 
za 2013 rok. 

17. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2014 roku nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych i 
aktywów warunkowych w stosunku do danych ujawnionych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym za 2013 rok. 

 

W dniu 8 maja 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał wyrok w sprawie dotyczącej przetargu 
na rezerwację częstotliwości z zakresu 1800 MHZ, na podstawie którego NSA podtrzymał wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSAW”) z dnia 6 lipca 2012 roku. Wyrok NSA 
został wydany wskutek oddalenia skarg kasacyjnych złożonych przez Prezesa UKE oraz spółki zależne od 
Midas: CenterNet i Mobyland.  

 

W dniu 29 maja 2014 roku NSA wydał wyrok w sprawie dotyczącej rezerwacji częstotliwości z zakresu 1800 
MHZ, na podstawie którego NSA podtrzymał wyrok WSAW z dnia 19 listopada 2012 roku. Wyrok NSA został 
wydany wskutek oddalenia skargi kasacyjnej złożonej przez spółkę Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (obecna nazwa T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie). 

 

Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć ostatecznego rozstrzygnięcia postępowań związanych z rezerwacją 
częstotliwości toczących się w stosunku do spółek zależnych Midas S.A., jednakże jest zdania, iż powyższa 
kwestia nie powinna negatywnie wpłynąć na wartość odzyskiwalną akcji i udziałów w spółkach zależnych. 
Wartość udziałów w spółkach zależnych prezentowana jest w nocie 10 niniejszego śródrocznego skróconego 
jednostkowego sprawozdania finansowego. 
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18. Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka nie zaciągnęła zobowiązań 
inwestycyjnych, które nie są ujawnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 
3 i 6 miesięcy zakończonym odpowiednio 30 czerwca 2014 i 30 czerwca 2013 roku, salda należności i 
zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku: 

 

 

  

  Przychody 
wzajemnych 

transakcji, w tym: 
odsetki od 
pożyczek pozostałe 

Jednostki zależne 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 11 984 11 982 2 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 23 101 23 043 58 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 4 109 4 091 18 
Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

(niebadane, 
przekształcone) 5 896 5 878 18 

Jednostki kontrolowane przez 
osobę (lub osoby z nią 
spokrewnione), która 
kontroluje, wspólnie kontroluje 
lub wywiera znaczący wpływ 
na Midas S.A. 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014 
(niebadane) - - - 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 38 - 38 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 160 - 160 
Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

(niebadane, 
przekształcone) 676 - 676 
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  Koszty 
wzajemnych 

transakcji, w tym: odsetki od bonów dyskonto obligacji pozostałe 

Jednostki zależne 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 35 - - 35 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 70 - - 70 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 36 - - 36 
Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

(niebadane, 
przekształcone) 406 337 - 69 

Jednostki kontrolowane przez 
osobę (lub osoby z nią 
spokrewnione), która 
kontroluje, wspólnie kontroluje 
lub wywiera znaczący wpływ 
na Midas S.A. 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 639 - - 639 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 
(niebadane) 1 275 - - 1 275 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane, 

przekształcone) 5 716 - 5 641 75 
Okres 6 miesięcy 

zakończony  
30 czerwca 2013 

(niebadane, 
przekształcone) 5 790 - 5 641 149 

 

 

  

  Należności od 
podmiotów 

powiązanych, w 
tym: 

z tytułu 
pożyczek 

Jednostki zależne 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 563 323 563 323 

 31 grudnia 2013  445 567 445 567 

 

 

  

  Zobowiązania 
wobec podmiotów 
powiązanych, w 

tym: 

handlowe 

Jednostki zależne 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 12 12 

 31 grudnia 2013  7 7 
Jednostki kontrolowane przez 
osobę (lub osoby z nią 
spokrewnione), która 
kontroluje, wspólnie kontroluje 
lub wywiera znaczący wpływ 
na Midas S.A. 

30 czerwca 2014 
(niebadane) 211 211 

 31 grudnia 2013  233 233 
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20. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki 

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2014   

Okres 3 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 

Okres 6 miesięcy 
zakończony  

30 czerwca 2013 
(niebadane)  (niebadane) 

  
(niebadane,  

przekształcone) 
(niebadane,  

przekształcone) 
Zarząd jednostki dominującej             
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
lub podobne (wynagrodzenia i narzuty) 717 842 215 477 
Rada Nadzorcza jednostki dominującej 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 
lub podobne (wynagrodzenia i narzuty) 48 64 7 14 
Razem 765 906 222 491 

 

21. Połączenia jednostek 

W dniu 21 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego dokonał rejestracji połączenia Midas z siedzibą w Warszawie (jako Spółki 
Przejmującej) ze spółką zależną Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (jako Spółką Przejmowaną). 
W wyniku ww. połączenia, Midas wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon, który 
uległ rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej 
posiadała Spółka Przejmująca, połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej.  

Wynik na połączeniu w wysokości 298 tys. PLN został zaprezentowany w pozycji niepokryte straty. 

22. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Od dnia 1 lipca 2014 roku, wskutek podpisania w dniu 12 czerwca 2014 roku aneksu nr 1 do umowy kredytowej 
o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 28 lutego 2013 roku pomiędzy Midas a Alior Bank, zmianie (obniżeniu) 
ulega wysokość marży banku. Skutek obniżenia oprocentowania następuje po dniu bilansowym. 

 

W dniu 10 lipca 2014 roku Spółka wspólnie z następującymi spółkami zależnymi: Aero2, CenterNet oraz 
Mobyland, zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln PLN 
na realizację rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+.  

Zgodnie z treścią Umowy, Kredytobiorcy mogą wykorzystać Kredyt po tym jak Bank poinformuje, we 
wskazanym w Umowie terminie, Kredytobiorców o spełnieniu się wszystkich określonych w Umowie (a 
opisanych w dalszej części niniejszego sprawozdania) warunków zawieszających wykorzystanie Kredytu 
(„Warunki Zawieszające”), nie później jednak niż rok od daty zawarcia Umowy („Okres Dostępności”). Kredyt 
będzie uruchamiany, każdorazowo na podstawie pisemnej dyspozycji któregokolwiek z Kredytobiorców 
(„Wniosek o Wykorzystanie”), sporządzonej zgodnie z postanowieniami Umowy. Spłata kredytu nastąpi w 48 
równych miesięcznych ratach kapitałowych („Okres Spłaty”), począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpi ostatni dzień Okresu Dostępności, nie później jednak niż w piątą rocznicę zawarcia 
Umowy. Spłata odsetek, skalkulowanych w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, nastąpi 
również w okresach miesięcznych. W przypadku określonym w Umowie i związanym z osiąganymi przez 
podmioty z Grupy Kapitałowej Midas do końca 2015 roku przychodami księgowymi, Bank będzie uprawniony 
do skrócenia Okresu Spłaty, tak aby zakończył się on w trzecią rocznicę podpisania Umowy, chyba że 
Kredytobiorcy przedstawią satysfakcjonujące w ocenie Banku rozwiązanie, polegające na pozyskaniu przez 
Kredytobiorców zewnętrznego wsparcia zapewniającego terminową obsługę zadłużenia. Z tytułu udzielenia 
Kredytu, a także wcześniejszej jego spłaty, Bankowi przysługują dodatkowo prowizje, których wysokość została 
ustalona na poziomie rynkowym. W Umowie określono także przypadki („Przypadki Naruszenia”), po 
wystąpieniu których marża Banku zostanie podwyższona o wartość określoną w Umowie. Podwyższona marża 
Banku będzie obowiązywała do czasu, kiedy Przypadek Naruszenia zostanie naprawiony przez Kredytobiorców. 
Zdefiniowany w Umowie katalog Przypadków Naruszenia jest typowym katalogiem, stosowanym powszechnie 
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w tego typu umowach. Kredytobiorcy są solidarnie odpowiedzialni z tytułu wszelkich kwot płatnych na rzecz 
Banku na podstawie Umowy. 

Warunkami Zawieszającymi określonymi w Umowie są: (a) dostarczenie do Banku wyszczególnionych w 
Umowie dokumentów, w tym m.in. kopii dokumentów założycielskich, aktualnych odpisów z KRS, 
pełnomocnictw i wymaganych zgód korporacyjnych wszystkich Kredytobiorców; (b) dostarczenie do Banku 
opinii prawnych sporządzonych przez doradców prawnych Banku (w zakresie ważności i wykonalności praw 
Banku wynikających m.in. z Umowy) i Kredytobiorców (w zakresie zdolności Kredytobiorców do zawarcia i 
wykonywania Umowy i dokumentów dotyczących zabezpieczeń Kredytu); (c) dostarczenie do Banku 
zdefiniowanych w Umowie tzw. Dokumentów Finansowych, tj. w szczególności: należycie podpisanych 
dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń Kredytu („Dokumenty Zabezpieczeń”), dowodów 
należytego opłacenia i złożenia we właściwych sądach wniosków o rejestrację zabezpieczeń Kredytu, dowodów 
doręczenia powiadomień wynikających z Dokumentów Zabezpieczeń, odpisów z rejestru zastawów oraz rejestru 
zastawów skarbowych potwierdzających brak zastawów rejestrowych (innych niż zdefiniowane w Umowie) oraz 
zastawów skarbowych na aktywach Spółki oraz aktywach, udziałach i akcjach pozostałych Kredytobiorców; (d) 
dostarczenie do Banku pozostałych, wymienionych w Umowie dokumentów. Do daty publikacji niniejszego 
sprawozdania żaden z Warunków Zawieszających nie został spełniony.  

Zabezpieczenie Kredytu stanowi: (a) zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln PLN na akcjach CenterNet i udziałach 
Aero2 i Mobyland; (b) zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln PLN na należących do Kredytobiorców zbiorach 
rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość; (c) cesja praw z polis ubezpieczeniowych zawartych przez 
Aero2 i dotyczących aktywów stanowiących zabezpieczenie Kredytu; (d) przelew wierzytelności wynikających 
z umów na hurtową sprzedaż usług transmisji danych zawartych przez Mobyland z Cyfrowy Polsat S.A. oraz 
Polkomtel Sp. z o.o.; (e) podporządkowanie wierzytelności podmiotu spoza grupy Kredytobiorcy (z 
wyłączeniem Alior Bank SA, Plus Bank SA oraz posiadaczy obligacji serii A Spółki), udzielającego 
Kredytobiorcom finansowania, względem wierzytelności Banku wobec Kredytobiorców, wynikających z 
Dokumentów Finansowych; (f) warunkowe pełnomocnictwa uprawniające Bank do występowania w imieniu 
Kredytobiorców (z wyłączeniem Spółki) przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej; (g) pełnomocnictwa do 
rachunków bankowych Kredytobiorców; (h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 300 mln PLN 
złożone przez Kredytobiorców na rzecz Banku zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo 
Bankowe; (i) oświadczenie Pana Zygmunta Solorza-Żaka do udzielenia, w granicach praw przysługujących 
akcjonariuszom spółek publicznych, wsparcia w okresie obowiązywania Umowy, w szczególności polegającego 
na podejmowaniu starań aby Kredytobiorcy nie opóźniali się ze spłatą jakichkolwiek zobowiązań wobec Banku, 
utrzymywali nie budzącą obaw sytuację ekonomiczno-finansową oraz pozyskiwali dodatkowe środki finansowe 
wystarczające do uregulowania zobowiązań wobec Banku, w przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie takich 
zobowiązań. Do daty publikacji niniejszego sprawozdania Dokumenty Zabezpieczeń nie zostały podpisane, z 
wyjątkiem ww. oświadczenia Pana Zygmunta Solorza-Żaka. W dniu 26 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa 
rzeczowego na majątku Spółki. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie umożliwi Zarządowi Spółki 
skuteczne ustanowienie, opisanego w pkt. (b) powyżej, zastawu rejestrowego na majątku Spółki. 

Ponadto, każdy z ewentualnych przyszłych poręczycieli Kredytu zobowiązuje się udzielić poręczenia wobec 
Banku do kwoty 300 mln PLN oraz innych zabezpieczeń ustalonych z Bankiem (zobowiązanie ważne do 30 
czerwca 2022 roku). Kredytobiorcy zobowiązali się także w Umowie do uruchomienia technicznych rachunków 
bankowych, na które kierowane będą kwoty należne Kredytobiorcom z tytułu umów na hurtową sprzedaż usług 
transmisji danych oraz zawartych polis ubezpieczeniowych, a także tzw. rachunku DSRA, na którym w całym 
okresie kredytowania utrzymywane będzie saldo w wysokości nie niższej niż 10% wartości uruchomionego 
Kredytu. Bank, na warunkach i w sposób opisany w Umowie, ma prawo do blokowania określonych kwot na 
ww. rachunkach oraz regulowania nimi wymagalnych zobowiązań Kredytobiorców z tytułu Kredytu. Spółka 
zobowiązuje się również, iż bez pisemnej zgody Banku (której udzielenia Bank nie powinien bezzasadnie 
odmówić) nie skorzysta z opcji wcześniejszego wykupu obligacji Spółki serii A. 

Spółka zobowiązała się również, że do upływu Okresu Spłaty nie będzie wypłacać dywidendy, ani nie dokona 
zwrotu wkładów, ani innego wynagrodzenia, ani płatności z tytułu swojego kapitału zakładowego, z wyjątkiem 
sytuacji związanej z ewentualnym scaleniem akcji Spółki, a żaden z Kredytobiorców nie dokona nabycia 
(pośrednio lub bezpośrednio) jakiegokolwiek podmiotu lub przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji 
przewiedzianych w Umowie. Umowa ogranicza również możliwość dokonywania rozporządzania swoim 
majątkiem oraz obciążania i podziału składników majątku Kredytobiorców, poza przypadkami przewidzianymi 
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w Umowie. W Umowie zawarte zostały ponadto postanowienia dotyczące tzw. Ogólnych Zobowiązań, zarówno 
Kredytobiorców jak i Banku, które nie odbiegają istotnie od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu 
umowach. 

 

W dniu 11 lipca 2014 Spółka uruchomiła kolejną transzę kredytu inwestycyjnego (umowa z Alior Bank z dnia 
28 lutego 2013 roku) w wysokości 10 mln PLN. Środki z kredytu zostały przekazane bezpośrednio na rachunek 
bankowy Spółki zależnej, tj. Aero2, zgodnie z umową pożyczki zawartą pomiędzy Midas i Aero2 w dniu  
13 września 2013 roku. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i kalkulowane w oparciu o koszt pozyskania 
kapitału przez Midas powiększony o marżę. 

 

W dniu 16 lipca 2014 roku Pan Jerzy Żurek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie 
podając przyczyny. 

 

W dniu 23 lipca 2014 roku Spółka, działając w oparciu o postanowienia Warunków Emisji Obligacji („WEO”), 
poinformowała o zamiarze skorzystania z przysługującego jej prawa do zmiany zabezpieczenia („Zmiana 
Zabezpieczenia”) obligacji serii A wyemitowanych w dniu 16 kwietnia 2013 roku, polegającej na wykreśleniu z 
rejestru zastawów następujących zastawów rejestrowych: 

(i) zastawu na 221.000 udziałów spółki Aero2 reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i 
uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących własność Emitenta;  

(ii) zastawu na 4.264.860 akcjach spółki CenterNet reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i 
uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, stanowiących własność Emitenta; 

(iii) zastawu na 204.200 udziałach spółki Mobyland reprezentujących 100% kapitału zakładowego tej spółki i 
uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących własność Emitenta. 

Decyzja o zamiarze skorzystania z prawa do zmiany zabezpieczenia jest konsekwencją zawartej przez Spółkę w 
dniu 10 lipca 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., umowy kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln 
PLN (opisanej powyżej). Zgodnie z postanowieniami Umowy, jednym z zabezpieczeń udzielanego Kredytu jest 
zastaw rejestrowy do kwoty 300 mln PLN na akcjach i udziałach spółek zależnych od Emitenta, tj. Aero2, 
CenterNet oraz Mobyland. Przed dniem publikacji niniejszego sprawozdania, Spółka złożyła we właściwym 
sądzie prawidłowo opłacone wnioski o wykreślenie ww. zastawów rejestrowych. W dniu 1 września 2014 roku 
Spółka otrzymała postanowienia sądu o wykreśleniu zastawów rejestrowych na udziałach Aero2 oraz na akcjach 
CenterNet. Obecnie Spółka oczekuje na rozpatrzenie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego na udziałach 
Mobyland 
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