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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY MIDAS

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2013
tys. PLN

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2012
tys. PLN

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2013
tys. EUR

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2012
tys. EUR

42 956

18 261

10 292

4 374

Zysk (Strata) z działalności operacyjnej

(47 231)

(26 197)

(11 316)

(6 275)

Zysk (Strata) przed opodatkowaniem

(45 971)

(28 761)

(11 014)

(6 889)

Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej
przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej

(43 923)

(28 750)

(10 523)

(6 886)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

(25 100)

(2 657)

(6 014)

(636)

(18 657)

(8 810)

(4 470)

(2 110)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(2 374)

278 374

(569)

66 676

1 479 661 750

452 025 062

1 479 661 750

452 025 062

(0,030)

(0,064)

(0,007)

(0,015)

Przychody ze sprzedaży

Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)
Podstawowy zysk (strata) z działalności
kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN)

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

31 marca 2013
tys. PLN

31 grudnia 2012
tys. PLN

31 marca 2013
tys. EUR

31 grudnia 2012
tys. EUR

1 357 892

1 420 309

325 057

347 417

Zobowiązania razem

432 143

450 637

103 448

110 229

Zobowiązania długoterminowe

181 960

169 067

43 558

41 355

Zobowiązania krótkoterminowe

250 183

281 570

59 890

68 874

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej

925 749

969 672

221 609

237 188

Kapitał zakładowy

147 967

147 967

35 421

36 194

Aktywa razem
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WYBRANE DANE FINANSOWE MIDAS S.A.

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2013
tys. PLN

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2012
tys. PLN

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2013
tys. EUR

Okres 3
miesięcy
zakończony
31 marca 2012
tys. EUR

-

-

-

-

Zysk (Strata) z działalności operacyjnej

(634)

(513)

(152)

(123)

Zysk (Strata) przed opodatkowaniem

2 052

(924)

492

(221)

Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej
przypadająca na akcjonariuszy Spółki

2 052

(924)

492

(221)

277

139

66

33

(8 526)

(19 576)

(2 043)

(4 690)

(28 068)

300 495

(6 725)

71 975

1 479 661 750

452 025 062

1 479 661 750

452 025 062

0,0014

(0,002)

0,0003

(0,0005)

Przychody ze sprzedaży

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)
Podstawowy zysk (strata) z działalności
kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w sztukach)

Aktywa razem
Zobowiązania razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki
Kapitał zakładowy

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

31 marca 2013
tys. PLN

31 grudnia 2012
tys. PLN

31 marca 2013
tys. EUR

31 grudnia 2012
tys. EUR

1 214 151

1 238 270

290 648

302 889

168

26 339

40

6 443

-

-

-

-

168

26 339

40

6 443

1 213 983

1 211 931

290 607

296 446

147 967

147 967

35 421

36 194

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 31 marca 2013 roku: 4,1774 PLN/EUR oraz 31
grudnia 2012 roku: 4,0882 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 3 miesięcy zakończonych
31 marca 2013 roku oraz 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2012 roku (odpowiednio: 4,1738 PLN/EUR i
4,1750PLN/EUR).
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Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
Nota

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013
w tys. PLN

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(niebadane)

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży towarów i usług

6

42 956

18 261

Amortyzacja

7

(25 999)

(15 054)

Wynagrodzenia

7

(1 346)

(1 066)

Pozostałe koszty rodzajowe

7

(62 862)

(29 904)

1 123

1 403

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej

(1 103)

163

(47 231)

(26 197)

Przychody finansowe

8

1 675

1 177

Pozostałe koszty finansowe

9

(415)

(3 741)

1 260

(2 564)

(45 971)

(28 761)

-

-

Podatek odroczony

2 048

-

Razem podatek dochodowy

2 048

-

(43 923)

(28 761)

-

-

(43 923)

(28 761)

-

-

(43 923)

(28 761)

(43 923)

(28 750)

-

(11)

1 479 661 750

452 025 062

(0,03)

(0,064)

Zysk / (strata) z działalności finansowej

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy bieżący

Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej

Zysk / (strata) netto

Inne całkowite dochody

CAŁKOWITY DOCHÓD (STRATA)
Przypadający na
udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego
udziały akcjonariuszy niekontrolujących

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na 1akcję
przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej (w
PLN)

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
SYTUACJI FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2013 roku

Nota

31 marca 2013
w tys. PLN

31 grudnia 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(badane)

315 862

309 518

837 202

856 334

AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne

10
11

wartość firmy jednostek zależnych

41 231

41 231

wartość rezerwacji częstotliwości

790 395

809 015

5 576

6 088

Pozostałe aktywa finansowe

16 030

14 020

Pozostałe aktywa niefinansowe

10 388

8 885

-

-

1 179 482

1 188 757

189

190

54 386

64 493

119 758

165 889

4 077

980

178 410

231 552

1 357 892

1 420 309

inne wartości niematerialne

Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa trwałe razem

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe
Aktywa obrotowe razem

Aktywa razem

13

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

PASYWA

31 marca 2013
w tys. PLN

31 grudnia 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(badane)

147 967

147 967

1 140 911

1 140 911

(150)

(150)

Nota

Kapitał własny
przypadający na akcjonariuszy Spółki, w tym:
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Akcje własne
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Zysk / (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto / (strata) bieżącego okresu

-

-

(362 979)

(319 056)

(319 056)

(143 436)

(43 923)

(175 620)

Udziały niekontrolujące

-

-

Kapitał własny razem

925 749

969 672

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki

17

49 601

33 352

Przychody przyszłych okresów

16

40 229

41 537

Rezerwy

14

3 350

3 350

88 780

90 828

181 960

169 067

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe razem

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

21

49 979

44 333

Przychody przyszłych okresów

16

198 655

220 117

Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe

17

273

16 249

Rezerwy na pozostałe zobowiązania

14

1 276

871

250 183

281 570

1 357 892

1 420 309

Zobowiązania krótkoterminowe razem

Pasywa razem

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013
w tys. PLN

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(niebadane)

(45 971)

(28 761)

25 999

15 054

Koszty i przychody odsetkowe

(39)

3 326

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej

666

-

10 107

(19 581)

Nota

Zysk / (Strata) brutto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

Zmiany stanu aktywów i zobowiązań związanych z działalnością
operacyjną:
- Należności handlowe oraz pozostałe należności
- Zapasy
- Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
- Przychody przyszłych okresów
- Rezerwy
- Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Pozostałe korekty

1

99

9 604

4 150

(22 770)

23 301

405

-

(3 097)

(245)

(5)

-

(25 100)

(2 657)

6

-

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(18 663)

(8 810)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(18 657)

(8 810)

Wpływy z tytułu emisji akcji

-

281 750

Koszty emisji akcji

-

(319)

Emisja dłużnych papierów wartościowych
Spłata leasingu finansowego (związana z użytkowanymi środkami
trwałymi)

-

20 000

-

(16 819)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Zapłacone prowizje (związane z emisją obligacji oraz pozyskaniem
kredytów bankowych)

(1 834)

-

-

(4 062)

(540)

(2 176)

(2 374)

278 374

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

(46 131)

266 907

Środki pieniężne na początek okresu

165 889

37 623

119 758

304 530

Spłata pożyczek/ kredytów
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Środki pieniężne na koniec okresu

12

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(w tys. PLN)
Nadwyżka ze
sprzedaży
akcji powyżej
ich wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy

Stan na 1 stycznia 2013 r.

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane /
niepokryte
straty

Akcje własne

Razem

Udziały
niekontrolujące

Kapitał własny
ogółem

147 967

1 140 911

-

(150)

(319 056)

969 672

-

969 672

Strata netto za rok obrotowy

-

-

-

-

(43 923)

(43 923)

-

(43 923)

Całkowita strata za rok obrotowy

-

-

-

-

(43 923)

(43 923)

-

(43 923)

147 967

1 140 911

-

(150)

(362 979)

925 749

-

925 749

Udziały
niekontrolujące

Kapitał własny
ogółem

Stan na 31 marca 2013 r. (niebadane)

Nadwyżka ze
sprzedaży
akcji powyżej
ich wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy

Stan na 1 stycznia 2012 r.

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Zyski
zatrzymane /
niepokryte
straty

Akcje własne

Razem

29 593

435 560

-

(150)

(285 214)

179 789

19 974

199 763

Emisja akcji

-

-

828 614

-

-

828 614

-

828 614

Koszt emisji akcji

-

-

(4 329)

-

-

(4 329)

-

(4 329)

Zysk netto za rok obrotowy

-

-

-

-

(28 750)

(28 750)

(11)

(28 761)

Całkowity dochód za rok obrotowy

-

-

-

-

(28 750)

(28 750)

(11)

(28 761)

29 593

435 560

824 285

(150)

(313 964)

975 324

19 963

995 287

Stan na 31 marca 2012 r. (niebadane)

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midas S.A. ("Grupa", "Grupa
Midas") obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku oraz zawiera dane porównawcze
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013
roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku.
Dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy
zakończony dnia 31 marca 2012 roku nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.
Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku
finansowego za rok obrotowy.
Dnia 15 maja 2013 roku niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres
3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku zostało przez Zarząd Midas S.A. 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.
Spółkami zależnymi od Midas S.A., wchodzącymi w skład Grupy i podlegającymi konsolidacji metodą pełną są:
Jednostka

Siedziba

Zakres działalności

CenterNet S.A.
Mobyland Sp. z o.o.
Conpidon Ltd (w likwidacji *)
Aero 2 Sp. z o.o.
Nova Capital Sp. z o.o.

Warszawa
Warszawa
Nikozja
Warszawa
Warszawa

telekomunikacja
telekomunikacja
brak działalności operacyjnej
telekomunikacyjna
brak działalności operacyjnej

Procentowy udział Grupy w kapitale
31 marca 2013
31 grudnia 2012
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
85,2 %
85,2 %

* informacje na temat planowanego połączenia Conpidon z Midas znajdują się w nocie nr 24 do niniejszego sprawozdania

Na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany
przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Wyjątek stanowi
udział w Nova Capital Sp. z o.o. („Nova”), w której udział Grupy w kapitale zakładowym wynosi 85,2%, a w
głosach 100%, z uwagi na to, że pozostała część udziałów Nova została przez spółkę wykupiona lecz nie
umorzona. W dniu 10 kwietnia 2013 roku, Nova Capital dokonała sprzedaży na rzecz Aero2 posiadanych
udziałów własnych tj. 21.599 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tym samym Aero2 stało się
właścicielem 100% udziałów w Nova Capital.

2.
Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
12/40

Grupa Kapitałowa Midas S.A.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie
ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
MSSF 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 Grupę, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego 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 2012 roku opublikowanym w dniu 21 marca 2013 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 sprawozdania
finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych
lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w
dniu lub po 1 stycznia 2013 roku:
•

Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmuje się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości.
Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych
Grupy. Grupa dokonana oceny tego wpływu w powiązaniu z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane,
w celu zaprezentowania spójnego obrazu,

•

Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych
dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2012 roku lub
później,

•

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2012 roku lub później – w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2011 roku lub później – w UE mający
zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później– w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,
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•

Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe – mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później– w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2013 lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla
okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej– mająca zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2013 roku lub później Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy: Pożyczki rządowe – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku) - mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 października
2012 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku –
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.

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

4.

Segmenty działalności

Prowadzona przez Grupę działalność traktowana jest przez kierownictwo jako jeden spójny segment operacyjny
obejmujący hurtową działalność telekomunikacyjną. Kierownictwo ocenia wyniki finansowe Grupy analizując
jej śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

5.

Sezonowość działalności

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

6.

Przychody

Sprzedaż usług telekomunikacyjnych
Przychody ze sprzedaży towarów
Razem

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013
w tys. PLN

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012
w tys. PLN

42 945

14 419

11

3 842

42 956

18 261
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W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił wzrost przychodów o 24.695 tys. PLN w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było to głównie spowodowane postępującym wzrostem
popularności technologii LTE i związanym z tym stopniem wykorzystania usług transmisji danych
zamówionych przez klientów hurtowych Grupy Midas, jak również systematycznie zwiększającym się
zasięgiem sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez Grupę Midas. Zarząd Spółki zwraca uwagę na to, że
przychody w I kwartale 2013 roku wzrosły o około 51% w stosunku do przychodów osiągniętych w IV kwartale
2012 roku. Tym samym utrzymany został dynamiczny trend wzrostowy jeżeli chodzi o przychody liczone
kwartał do kwartału.

7.

Koszty rodzajowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił wzrost kosztów rodzajowych o 44.183 tys.
PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiana ta wynika ze wzrostu kosztów utrzymania
i funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej, które zmieniają się (rosną) wraz ze wzrostem liczby stacji bazowych
oraz ze wzrostu amortyzacji.
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił wzrost amortyzacji o 10.945 tys. PLN w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał głównie z naliczenia amortyzacji od
wyceny koncesji do wartości godziwej w Aero2 oraz w Mobyland na kwotę 10.782 tys. PLN na koniec marca
2013 roku.

8.

Przychody finansowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił wzrost przychodów finansowych o 498 tys.
PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiana ta wynika ze wzrostu wartości odsetek od
lokowanych na oprocentowanych lokatach bankowych środków pieniężnych.

9.

Koszty finansowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił spadek kosztów finansowych o 3.326 tys. PLN
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiana ta wynika głównie ze spłaty leasingu
finansowego stacji bazowych oraz wykupu bonów dłużnych opisanych w nocie 26 rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Midas za 2012 rok.

10.

Rzeczowe aktywa trwałe

10.1. Kupno i sprzedaż
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości
13.201 tys. PLN (głównie infrastrukturę telekomunikacyjną od Nokia Siemens Networks, Ericsson oraz IT
Polpager).
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 3.087
tys. PLN.
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku oraz 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku,
Grupa nie sprzedała składników rzeczowych aktywów trwałych o istotnej wartości.

10.2. Odpisy z tytułu utraty wartości
W okresie zakończonym 31 marca 2013 roku Grupa dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości w
wysokości 666 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa nie rozpoznała istotnych odpisów z
tytułu utraty wartości środków trwałych.
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11.

Wartości niematerialne

11.1. Kupno i sprzedaż
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku oraz 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku
Grupa nie nabyła ani nie sprzedała składników wartości niematerialnych o istotnej wartości.

11.2. Odpisy z tytułu utraty wartości
W okresie zakończonym 31 marca 2013 roku jak i w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa nie
rozpoznała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości niematerialnych.

12.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Dla celów śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki
pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:
31 marca 2013
w tys. PLN

31 marca 2012
w tys. PLN

Środki pieniężne w kasie i w banku

22 201

303 813

Krótkoterminowe depozyty bankowe

97 481

-

72

-

4

717

119 758

304 530

Naliczone odsetki od depozytów bankowych
Inne
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

13.

Należności handlowe oraz pozostałe należności

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku w Grupie nastąpił spadek wartości należności o kwotę
10.107 tys. PLN w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zmiana ta wynika głównie ze spłaty
należności handlowych z tytułu rozliczeń z Polkomtel oraz Cyfrowy Polsat.

14.

Rezerwy

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Grupa nie rozpoznała istotnej zmiany stanu rezerw w
stosunku do tych opisanych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok.

15. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki oraz wyemitowane
obligacje
W dniu 31 stycznia 2013 roku Aero2 oraz Invest Bank podpisały aneksy do umów kredytowych, zmieniające
formę spłaty kapitału. Spłata pozostałego kapitału dokonana zostanie jednorazowo odpowiednio do dnia 26
września 2015 roku kwota 29.431 tys. PLN oraz do dnia 30 września 2015 roku kwota 20.170 tys. PLN.
Na dzień 31 marca 2013 roku Grupa posiadała następujące zabezpieczenia z tytułu umów kredytu
z Invest Bank SA:
- przewłaszczenie majątku na łączną kwotę nie mniejszą niż 150% aktualnego zadłużenia;
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
- oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 76.433 tys. PLN;
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi kredytobiorcy.
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W dniu 28 lutego 2013 roku Spółka zawarła z Alior Bank Spółka Akcyjna umowę kredytową o kredyt
inwestycyjny w wysokości 150 mln PLN na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez spółki
wchodzące w skład Grupy Midas. Zgodnie z treścią Umowy, Spółka może wykorzystać Kredyt po spełnieniu
określonych w Umowie warunków wykorzystania Kredytu, nie później jednak niż w terminie do 31 marca 2015
roku. Spłata kredytu nastąpi w 12 kwartalnych ratach kapitałowych w wysokości: 1,5 mln PLN dla trzech
pierwszych rat; 16,2 mln PLN dla kolejnych 8 rat oraz 15,9 mln PLN dla ostatniej raty. Raty kapitałowe będą
płacone w dniu zakończenia każdego kwartału począwszy od 30 czerwca 2015 roku do 31 marca 2018 roku.
Spłata odsetek, skalkulowanych w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, nastąpi w
okresach miesięcznych. O zawarciu Umowy, w tym również o warunkach wykorzystania i zabezpieczeniach
Kredytu, Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 4/2013.
W dniu 16 kwietnia 2013 roku, Midas S.A. dokonał emisji obligacji. Szczegółowe informacje na ten temat
zostały zawarte w nocie nr 24 (zdarzenia po dniu bilansowym) do śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku. Informacje dotyczące
przedmiotowej emisji obligacji zostały przekazane w raportach bieżących nr 5/2013, 6/2013, 8/2013, 11/2013,
12/2013, 13/2013 oraz 16/2013.

16.

Przychody przyszłych okresów

Na dzień 31 marca 2013 roku Grupa rozpoznała przychody przyszłych okresów w wysokości 238.884 tys. PLN
(na dzień 31 grudnia 2012 roku było to 261.654 tys. PLN). Na tę pozycję składają się przychody przyszłych
okresów długoterminowe w wysokości 40.229 tys. PLN oraz krótkoterminowe w wysokości 198.655 tys. PLN
(na dzień 31 grudnia 2012 roku było to odpowiednio: 41.537 tys. PLN i 220.117 tys. PLN).
Zanotowany w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku spadek wartości przychodów przyszłych
okresów wynika z wykorzystania złożonych 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 dotychczas zamówienie płatne jest w ratach (zgodnie z
harmonogramami opublikowanymi w raportach bieżących: nr 56/2012 – w zakresie płatności Polkomtel, a także
nr 41/2012 – w zakresie płatności Cyfrowego Polsatu), 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, przychody przyszłych okresów rozpoznawane są w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów, gdzie po stronie przychodów ze sprzedaży pojawia się wynik
proporcjonalny do faktycznie wykorzystanych gigabajtów (GB) objętych danym zamówieniem. Na dzień 31
marca 2013 roku wartość pozostałych do rozliczenia zapłaconych rat wynikających ze złożonych w ramach
realizacji umowy z Cyfrowym Polsatem zamówień wyniosła 148.546 tys. PLN. Z kolei analogiczna wartość
zapłaconych rat wynikających z realizacji umowy z Polkomtelem wyniosła 44.054 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 2012 uległa zmniejszeniu o 721
tys. PLN i na dzień 31 marca 2013 roku wyniosła 20.232 tys. PLN.
Pozostałą kwotę przychodów przyszłych okresów stanowią dotacje unijne w wysokości 25.369 tys. PLN oraz
rozliczenia sprzedaży usług telekomunikacyjnych (prepaid) w kwocie 683 tys. PLN.

17.

Kredyty, pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie wystąpiła istotna zmiana poziomu zobowiązań
finansowych.

18.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Grupa nie rozpoznała istotnych zmian ryzyka
finansowego, jak również celów i zasad zarządzania tym ryzykiem w stosunku do opisanych w
skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok.

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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19.

Zarządzanie kapitałem

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Grupa nie zmieniła celów, zasad oraz procedur
zarządzania kapitałem w stosunku do danych ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za 2012 rok.

20.

Zobowiązania warunkowe
31 marca 2013
w tys. PLN

31 grudnia 2012
w tys. PLN

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

512

512

Razem zobowiązania warunkowe

512

512

Według stanu na dzień 31 marca 2013 roku zadłużenie warunkowe Grupy miało wartość 512 tys. PLN, w tym
z tytułu:
•

gwarancji bankowej na kwotę 282 tys. PLN, której beneficjentem jest Lanya Investments Sp. z o.o.,
udzielonej przez BRE Bank S.A. 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 90 tys. PLN, której beneficjentem jest PTK Centertel Sp. z o.o., udzielonej
przez BRE Bank S.A. z polecenia Aero2 w związku z zabezpieczeniem Decyzji Prezesa UKE nr DHRTWWM-6080-1/10(34) z dnia 9 grudnia 2010 roku,

•

gwarancji bankowej na kwotę 140 tys. PLN, której beneficjentem jest PTC, wystawionej przez BRE Bank
S.A. z polecenia Aero2 w związku z zabezpieczeniem Decyzji Prezesa UKE nr DHRT-WWM-6080171/09(40) z dnia 9 grudnia 2010 roku.

21.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku w Grupie nastąpił wzrost wartości zobowiązań o kwotę
5.646 tys. PLN w stosunku do salda na dzień 31 grudnia 2012 roku. Zmiana ta wynika głównie ze wzrostu
zobowiązań Grupy wobec Polkomtel oraz Nokia Siemens Networks z tytułu zakupów związanych z
infrastrukturą telekomunikacyjną.

22.

Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 marca 2013 roku Grupa posiadała zobowiązania inwestycyjne na kwotę około 19.500 tys. PLN
netto, które nie są ujawnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym. Zobowiązania te wynikają głównie z
zamówień, złożonych w ramach wykonywania umów dostaw sprzętu telekomunikacyjnego z Ericsson i Nokia
Siemens Networks.

23.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Grupa nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 3 miesięcy
zakończonym odpowiednio 31 marca 2013 i 31 marca 2012 roku, salda należności i zobowiązań na dzień 31
marca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku:
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 12 do 20 stanowią jego integralną część
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Przychody
z wzajemnych
transakcji, w tym:

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

42 784

175

795

2012

14 059

12 840

539

680

odsetki od bonów

odsetki od pożyczek

pozostałe

2013

39 692

-

1 045

38 647

2012

4 131

-

1 200

2 931

handlowe

z tytułu pożyczek

pozostałe

2013

45 932

28 434

14 195

3 303

2012

65 099

47 588

14 020

3 491

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych,
w tym:

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

pozostałe

43 754

Należności od
podmiotów
powiązanych,
w tym:

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

odsetki od pożyczek

2013

Koszty wzajemnych
transakcji, w tym:

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

ze sprzedaży

handlowe

z tytułu pożyczek

pozostałe

2013

291 897

29 191

49 874

212 832*

2012

297 234

12 340

49 601

235 293*

*Kwoty ujęte jako przychody przyszłych okresów

24.

Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

W dniu 8 kwietnia 2013 roku Spółka zbyła w transakcji zwykłej sesyjnej na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 5.000 akcji własnych. Informacje na temat ww. transakcji zostały
podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2013.
W dniu 16 kwietnia 2013 roku, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 583.772 sztuk wyemitowanych przez
Spółkę obligacji na okaziciela, zerokuponowych, zabezpieczonych serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN
jedna obligacja („Obligacje”). Obligacje zostały objęte przez następujące podmioty:
1) Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie - 583.481 sztuk Obligacji,
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział - Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie – 291 sztuk Obligacji.
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
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Łączna cena emisyjna przydzielonych Obligacji wyniosła 200.099.528,44 PLN. Szczegółowe informacje na ten
temat zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 12/2013.
W dniu 24 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki z
Conpidon Limited, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Decyzja o zamiarze
transgranicznego połączenia Spółki z Conpidon wynika z przekonania Zarządu Spółki, iż połączenie jest
najszybszym oraz najbardziej efektywnym sposobem na uproszczenie struktury Grupy Midas. Długookresowym
celem transgranicznego połączenia jest bezpośrednie posiadanie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale
zakładowym Aero2, co wpisuje się w realizację strategii Grupy Midas. Połączenie Spółki z Conpidon nastąpi
poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę – jako jedynego wspólnika Conpidon – całego majątku Conpidon, w drodze
sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie Conpidon bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z
postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh"), Cypryjskiego Prawa Spółek oraz postanowieniami
Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W wyniku Połączenia Spółka wstąpi z dniem
połączenia we wszystkie prawa, obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon. Zgodnie z postanowieniami Ksh, z
uwagi na fakt, iż wszystkie udziały w Conpidon posiada Spółka, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki a plan połączenia nie będzie badany przez biegłego. Szczegółowe informacje na temat
planowanego połączenia zostały przekazane do publicznej wiadomości w raportach bieżących nr 14/2013 oraz
15/2013.
W kwietniu oraz maju 2013 r. Spółka otrzymała łącznie trzy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów („Sąd”), o dokonaniu wpisu w
Rejestrze Zastawów zastawu na:
a) 204.200 udziałów w spółce Mobyland o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości
nominalnej 102.100 tys. zł, stanowiących własność Spółki, uprawniających do 204.200 głosów na zgromadzeniu
wspólników Mobyland i stanowiących 100% kapitału zakładowego Mobyland oraz wycenionych na dzień 23
listopada 2012 roku łącznie na kwotę 262.011 tys. PLN.
b) 221.000 udziałów w spółce Aero 2 o wartości nominalnej 50 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 11.050
tys. PLN, stanowiących własność Conpidon, uprawniających do 221.000 głosów na zgromadzeniu wspólników
Aero2 i stanowiących 100% kapitału zakładowego Aero2 oraz wycenionych na dzień 23 listopada 2012 roku
łącznie na kwotę 973.182 tys. PLN.
c) 4.264.860 akcji spółki CenterNet o wartości nominalnej 17,30 PLN każda i łącznej wartości nominalnej
73.782.078 PLN, stanowiących własność Spółki, uprawniających do 4.264.860 głosów na zgromadzeniu
akcjonariuszy CenterNet i stanowiących 100% kapitału zakładowego CenterNet oraz wycenionych na dzień 23
listopada 2012 roku łącznie na kwotę 262.011 tys. PLN.
Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych jest konsekwencją umowy zastawniczej zawartej przez
Spółkę, Conpidon oraz BondTrust PTP, opisanej w pkt. 10 Pozostałych informacji do niniejszego raportu
kwartalnego.
Ustanowienie powyższych zastawów zostało szczegółowo opisane w raportach bieżących nr 11/2013, nr
13/2013 oraz nr 16/2013.
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

Nota

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013
w tys. PLN

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(niebadane)

Działalność kontynuowana

Amortyzacja

(4)

(2)

Wynagrodzenia

(310)

(132)

Pozostałe koszty rodzajowe

(320)

(379)

Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej

(634)

(513)

Przychody finansowe

6

3 023

1 489

Pozostałe koszty finansowe

7

(337)

(1 900)

Zysk/ (Strata) z działalaności finansowej

2 686

(411)

Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem

2 052

(924)

Podatek dochodowy bieżący

-

-

Podatek odroczony

-

-

Razem podatek dochodowy

-

-

2 052

(924)

-

-

Zysk / (Strata) netto

2 052

(924)

CAŁKOWITY ZYSK (STRATA)

2 052

(924)

2 052

(924)

-

-

1 479 661 750

452 025 062

0,0014

(0,002)

Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk / (strata) netto z działalności zaniechanej

Przypadający na
udziały akcjonariuszy podmiotu dominującego
udziały akcjonariuszy niekontrolujących

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

Zysk / (Strata) netto z działalności
kontynuowanej, na 1 akcję, przypadający na
akcjonariuszy podmiotu dominującego (w PLN)
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ
na dzień 31 marca 2013 roku
Nota

31 marca 2013
w tys. PLN

31 grudnia 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(badane)

AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

83

21

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)

8

968 037

966 203

Aktywa trwałe razem

968 120

966 224

148 249

138 004

97 719

134 036

63

6

246 031

272 046

1 214 151

1 238 270

31 marca 2013
w tys. PLN

31 grudnia 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(badane)

Aktywa obrotowe
Należności handlowe oraz pozostałe należności

13

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe
Aktywa obrotowe razem

Aktywa razem

PASYWA

Nota

Kapitał własny
przypadający na akcjonariuszy Spółki, w tym:
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Akcje własne
Zyski zatrzymane / niepokryte straty
Zysk / (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto / (strata) bieżącego okresu

Kapitał własny razem

147 967

147 967

1 141 006

1 141 006

(150)

(150)

(74 840)

(76 892)

(76 892)

(83 879)

2 052

6 987

1 213 983

1 211 931

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

14

101

346

Pozostałe zobowiązania finansowe

12

-

25 897

Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem

Pasywa razem

67

96

168

26 339

1 214 151

1 238 270
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013
w tys. PLN

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012
w tys. PLN

(niebadane)

(niebadane)

2 052

(924)

4

2

Koszty odsetkowe

337

1 667

Różnice kursowe

(7)

-

Nota

Zysk / (Strata) brutto
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

Zmiany stanu aktywów i pasywów związanych z działalnością operacyjną:
– Należności handlowe oraz pozostałe należności
– Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
– Przychody przyszłych okresów

9

666

(245)

(66)

-

(27)

(86)

(93)

(1 787)

(1 086)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

277

139

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

(66)

-

– Rozliczenia międzyokresowe
Przychody z tytułu odsetek

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

-

9

(9 000)

(20 000)

540

320

-

95

(8 526)

(19 576)

Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

20 000

Spłata dłużnych papierów wartościowych

(22 250)

-

Udzielenie pożyczek i spłata udzielonych pożyczek
Odsetki otrzymane
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Odsetki zapłacone od dłużnych papierów wartościowych

(3 984)

(936)

-

281 431

(1 834)

-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(28 068)

300 495

(Zmniejszenie) /Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

(36 317)

281 058

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu

134 036

3 244

97 719

284 302

Wpływy z tytułu emisji akcji
Zapłacone prowizje (związane z emisją obligacji oraz kredytem bankowym)

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu

10
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku
(w tys. PLN)

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy

Stan na 1 stycznia 2013 r.

Zyski zatrzymane /
niepokryte straty

Akcje własne

Pozostałe kapitały
rezerwowe

Kapitał własny
ogółem

147 967

1 141 006

-

(150)

(76 892)

1 211 931

Emisja akcji

-

-

-

-

-

-

Koszt emisji akcji

-

-

-

-

-

-

Zysk netto za rok obrotowy

-

-

-

-

2 052

2 052

-

-

-

-

2 052

2 052

147 967

1 141 006

-

(150)

(74 840)

1 213 983

Całkowity dochód za rok obrotowy
Stan na 31 marca 2013 r. (niebadane)

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy

Stan na 1 stycznia 2012 r.

Zyski zatrzymane /
niepokryte straty

Akcje własne

Pozostałe kapitały
rezerwowe

Kapitał własny
ogółem

29 593

435 655

-

(150)

(83 879)

381 219

Emisja akcji

-

-

828 614

-

-

828 614

Koszt emisji akcji

-

-

(4 329)

-

-

(4 329)

Strata netto za rok obrotowy

-

-

-

(924)

(924)

Całkowita strata za rok obrotowy

-

-

-

(924)

(924)

29 593

435 655

(150)

(84 803)

1 204 580

Stan na 31 marca 2012 r. (niebadane)

824 285
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca
2013 roku oraz zawiera dane porównawcze zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013
roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2012 roku.
Dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy
zakończony dnia 31 marca 2012 roku nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.
Dnia 15 maja 2013 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Midas S.A. za okres 3 miesięcy
zakończony 31 marca 2013 roku zostało przez Zarząd Midas S.A. zatwierdzone do publikacji.
Spółka Midas S.A. sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres
3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku, które dnia 15 maja 2013 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)

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w wyniku połączeń jednostek, Spółka nie uzyskała i nie
utraciła kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, nie dokonano
restrukturyzacji ani zaniechania działalności.

2.
Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną
przez Grupę Kapitałową Midas S.A. ("Grupa", "Grupa Midas") działalność, w zakresie stosowanych przez
Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami
MSSF zatwierdzonymi przez UE.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach
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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
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 2012 roku opublikowanym w dniu 21 marca 2013 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 sprawozdania
finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych
lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w
dniu lub po 1 stycznia 2013 roku:
•

Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmuje się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości.
Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych
Spółki. Spółka dokonana oceny tego wpływu w powiązaniu z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane,
w celu zaprezentowania spójnego obrazu,

•

Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych
dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2012 roku lub
później,

•

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2012 roku lub później – w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2011 roku lub później – w UE mający
zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później– w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe – mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później– w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach
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•

MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2013 lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla
okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej– mająca zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2013 roku lub później Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2014 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz
pierwszy: Pożyczki rządowe – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku) - mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później,

•

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 października
2012 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku –
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzone przez UE.

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

4.

Segmenty działalności

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 ocenia sytuację i wyniki finansowe Spółki przez pryzmat skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy.

5.

Sezonowość działalności

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

6.

Przychody finansowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił wzrost przychodów finansowych o 1.534 tys.
PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiana ta wynika ze wzrostu wartości
naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek krótkoterminowych (opisanych w nocie 13) oraz naliczonych
odsetek od lokowanych na oprocentowanych lokatach bankowych środków pieniężnych pochodzących z emisji
akcji serii D.

7.

Koszty finansowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nastąpił spadek wartości kosztów finansowych o
1.563 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmiana ta wynika ze spadku wartości
odsetek w związku ze spłatą zadłużenia z tytułu emisji bonów oraz spłatą zadłużenia z tytułu otrzymanych
pożyczek.
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach
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8.

Rzeczowe aktywa trwałe

8.1.

Kupno i sprzedaż

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku, Spółka poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w
wysokości 65 tys. PLN (w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2012 roku – nie poniosła nakładów na
rzeczowe aktywa trwałe). W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku, Spółka nie sprzedała
żadnego składnika rzeczowych aktywów trwałych (podobnie w analogicznym okresie roku poprzedniego).

8.2.

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu utraty
wartości środków trwałych (podobnie w analogicznym okresie roku poprzedniego).

9.

Wartości niematerialne

9.1.

Kupno i sprzedaż

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku, Spółka nie poniosła istotnych nakładów na wartości
niematerialne (podobnie w analogicznym okresie roku poprzedniego). W okresie 3 miesięcy zakończonym
31 marca 2013 roku, Spółka nie sprzedała żadnego składnika wartości niematerialnych (podobnie w
analogicznym okresie roku poprzedniego).

9.2.

Odpisy z tytułu utraty wartości

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu utraty
wartości składników wartości niematerialnych (podobnie w analogicznym okresie roku poprzedniego).

10.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

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

Środki pieniężne w kasie i w banku
Krótkoterminowe depozyty bankowe
Naliczone odsetki od depozytów bankowych
Inne
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

11.

31 marca 2013
w tys. PLN

31 marca 2012
w tys. PLN

166
97 481

283 749

72

-

-

553

97 719

284 302

-

Rezerwy

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie wystąpiły istotne zmiany poziomu tworzonych
rezerw.
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12. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki oraz wyemitowane bony i
obligacje
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu bonów
dłużnych w tym:
•

w dniu 17 stycznia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu bonów dłużnych serii
MID0611C, będących w posiadaniu CenterNet, o wartości 3.171 tys. PLN, w tym odsetki o wartości
921 tys. PLN.

•

w dniu 11 marca 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu bonów dłużnych serii
MID0611B, będących w posiadaniu Mobyland, o wartości 23.062 tys. PLN, w tym odsetki o wartości
3.062 tys. PLN.

W związku z ww. operacjami, Spółka nie posiada na dzień publikacji niniejszego sprawozdania żadnych
zobowiązań z tytułu bonów dłużnych. Środki pochodzące z ww. przedterminowych wykupów bonów dłużnych,
spółki zależne przeznaczą na realizację rozbudowy sieci telekomunikacyjnej Grupy Midas.
W dniu 28 lutego 2013 roku Spółka zawarła z Alior Bank Spółka Akcyjna umowę kredytową o kredyt
inwestycyjny w wysokości 150 mln PLN na finansowanie rozbudowy sieci stacji przekaźnikowych przez spółki
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas . Zgodnie z treścią Umowy, Spółka może wykorzystać Kredyt po
spełnieniu określonych w Umowie warunków wykorzystania Kredytu, nie później jednak niż w terminie do 31
marca 2015 roku. Spłata kredytu nastąpi w 12 kwartalnych ratach kapitałowych w wysokości: 1,5 mln PLN dla
trzech pierwszych rat; 16,2 mln PLN dla kolejnych 8 rat oraz 15,9 mln PLN dla ostatniej raty. Raty kapitałowe
będą płacone w dniu zakończenia każdego kwartału począwszy od 30 czerwca 2015 roku do 31 marca 2018
roku. Spłata odsetek, skalkulowanych w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, nastąpi w
okresach miesięcznych. O zawarciu Umowy, w tym również o warunkach wykorzystania i zabezpieczeniach
Kredytu, Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 4/2013.
W dniu 16 kwietnia 2013 roku, Spółka dokonała emisji obligacji. Szczegółowe informacje na ten temat zostały
zawarte w nocie nr 24 (zdarzenia po dniu bilansowym) do śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku. Informacje dotyczące
przedmiotowej emisji obligacji zostały przekazane w raportach bieżących nr 5/2013, 6/2013, 8/2013, 11/2013,
12/2013, 13/2013 oraz 16/2013.

13.

Należności handlowe oraz pozostałe należności

W dniu 27 marca 2013 roku Spółka udzieliła Aero2 pożyczki w kwocie 14.000 tys. PLN. Pożyczka jest
zabezpieczona i podlega spłacie w całości wraz z należnymi odsetkami w dniu 31 grudnia 2013 roku.
Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1M + marża.
Ww. pożyczka do Aero2 została udzielona w celu sfinansowania rozbudowy sieci telekomunikacyjnej
realizowanej przez Aero2.
W dniu 23 stycznia 2013 roku CenterNet dokonał przedterminowej spłaty części pożyczki tj. o wartości 5.000
tys. PLN, wraz z należnymi odsetkami o wartości 540 tys. PLN

14.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie wystąpiły istotne zmiany zobowiązań handlowych
w stosunku do danych ujawnionych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok, nastąpił
spadek o 136 tys. PLN zobowiązań publiczno-prawnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach
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15.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie rozpoznała istotnych zmian ryzyka
finansowego, jak również celów i zasad zarządzania tym ryzykiem w stosunku do opisanych w jednostkowym
rocznym sprawozdaniu finansowym za 2012 rok.

16.

Zarządzanie kapitałem

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie zmieniła celów, zasad oraz procedur
zarządzania kapitałem w stosunku do danych ujawnionych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
za 2012 rok.

17.

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych
i aktywów warunkowych w stosunku do danych ujawnionych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu
finansowym za 2012 rok.

18.

Zobowiązania inwestycyjne

Na dzień 31 marca 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka nie zaciągnęła zobowiązań
inwestycyjnych, które nie są ujawnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

19.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Poniższe tabele przedstawiają łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie
3 miesięcy zakończonym odpowiednio 31 marca 2013 i 31 marca 2012 roku, salda należności i zobowiązań na
dzień 31 marca 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku:
Przychody
wzajemnych
transakcji, w tym:

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

pozostałe
przychody
operacyjne

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

pozostałe

2013
2012

1 787
988

-

1 787
961

27

2013

516

-

-

516

2012

-

-

-

-

Koszty wzajemnych
transakcji, w tym:

Jednostki zależne

odsetki od pożyczek

odsetki od bonów

odsetki od pożyczek

pozostałe

2013
2012

370
603

337
466

95

33
42

2013

74

-

-

74

2012

153

-

-

153
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Należności od
podmiotów
powiązanych, w tym:

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

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

z tytułu pożyczek

pozostałe

2013
2012

148 250
138 004

8

148 250
137 996

-

2013

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych, w tym:

Jednostki zależne

handlowe

handlowe

z tytułu pożyczek

z tytułu emisji
bonów

2013
2012

6
25 921

6
24

-

25 897

2013

32

32

-

-

2012

20

20

-

-

20. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
W dniu 8 kwietnia 2013 roku Spółka zbyła w transakcji zwykłej sesyjnej na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 5.000 akcji własnych. Informacje na temat ww. transakcji zostały
podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2013.
W dniu 16 kwietnia 2013 roku, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 583.772 sztuk wyemitowanych przez
Spółkę obligacji na okaziciela, zerokuponowych, zabezpieczonych serii A, o wartości nominalnej 1.000 PLN
jedna obligacja („Obligacje”). Obligacje zostały objęte przez następujące podmioty:
1) Sferia S.A. z siedzibą w Warszawie - 583.481 sztuk Obligacji,
2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział - Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie – 291 sztuk Obligacji.
Łączna cena emisyjna przydzielonych Obligacji wyniosła 200.099.528,44 PLN. Szczegółowe informacje na ten
temat zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 12/2013.
22 kwietnia 2013 roku Midas udzielił łącznie dwóch pożyczek do spółek zależnych Aero2 (w kwocie 10 mln zł)
oraz Mobyland (w kwocie 40 mln zł) z przeznaczeniem na rozbudowę i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej
Grupy Midas. Ponadto, 7 maja 2013 roku Midas udzielił kolejnej pożyczki do Aero2 (w kwocie 25 mln złotych)
również z przeznaczeniem na rozbudowę i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej Grupy Midas. Oprocentowanie
pierwszej z pożyczek (udzielonej Aero2 w kwocie 10 mln złotych) jest równe WIBOR 1M + marża, a termin
spłaty tej pożyczki przypada na 31 grudnia 2013 roku. Oprocentowanie pozostałych dwóch pożyczek jest
zmienne i kalkulowane w oparciu o koszt pozyskania kapitału przez Midas (tj. w oparciu o stopę dyskonta
Obligacji wyemitowanych w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez Midas) powiększony o marżę. Termin spłaty ww.
dwóch pożyczek jest podporządkowany terminowi spłaty Obligacji.
W dniu 24 kwietnia 2013 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki z
Conpidon Limited, w której Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Decyzja o zamiarze
transgranicznego połączenia Spółki z Conpidon wynika z przekonania Zarządu Spółki, iż połączenie jest
najszybszym oraz najbardziej efektywnym sposobem na uproszczenie struktury Grupy Midas. Długookresowym
celem transgranicznego połączenia jest bezpośrednie posiadanie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale
zakładowym Aero2, co wpisuje się w realizację strategii Grupy Midas. Połączenie Spółki z Conpidon nastąpi
poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę – jako jedynego wspólnika Conpidon – całego majątku Conpidon, w drodze
sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie Conpidon bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z
Dodatkowe noty objaśniające do śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach
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postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh"), Cypryjskiego Prawa Spółek oraz postanowieniami
Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W wyniku Połączenia Spółka wstąpi z dniem
połączenia we wszystkie prawa, obowiązki, aktywa i pasywa Conpidon. Zgodnie z postanowieniami Ksh, z
uwagi na fakt, iż wszystkie udziały w Conpidon posiada Spółka, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału
zakładowego Spółki a plan połączenia nie będzie badany przez biegłego. Szczegółowe informacje na temat
planowanego połączenia zostały przekazane do publicznej wiadomości w raportach bieżących nr 14/2013 oraz
15/2013.
W kwietniu oraz maju 2013 r. Spółka otrzymała łącznie trzy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydziału XI Gospodarczego – Rejestru Zastawów („Sąd”), o dokonaniu wpisu w
Rejestrze Zastawów zastawu na:
a) 204.200 udziałów w spółce Mobyland o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości
nominalnej 102.100 tys. zł, stanowiących własność Spółki, uprawniających do 204.200 głosów na zgromadzeniu
wspólników Mobyland i stanowiących 100% kapitału zakładowego Mobyland oraz wycenionych na dzień 23
listopada 2012 roku łącznie na kwotę 262.011 tys. PLN.
b) 221.000 udziałów w spółce Aero 2 o wartości nominalnej 50 PLN każdy i łącznej wartości nominalnej 11.050
tys. PLN, stanowiących własność Conpidon, uprawniających do 221.000 głosów na zgromadzeniu wspólników
Aero2 i stanowiących 100% kapitału zakładowego Aero2 oraz wycenionych na dzień 23 listopada 2012 roku
łącznie na kwotę 973.182 tys. PLN.
c) 4.264.860 akcji spółki CenterNet o wartości nominalnej 17,30 PLN każda i łącznej wartości nominalnej
73.782.078 PLN, stanowiących własność Spółki, uprawniających do 4.264.860 głosów na zgromadzeniu
akcjonariuszy CenterNet i stanowiących 100% kapitału zakładowego CenterNet oraz wycenionych na dzień 23
listopada 2012 roku łącznie na kwotę 262.011 tys. PLN.
Ustanowienie powyższych zastawów rejestrowych jest konsekwencją umowy zastawniczej zawartej przez
Spółkę, Conpidon oraz BondTrust PTP, opisanej w pkt. 10 Pozostałych informacji do niniejszego raportu
kwartalnego.
Ustanowienie powyższych zastawów zostało szczegółowo opisane w raportach bieżących nr 11/2013, nr
13/2013 oraz nr 16/2013.
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POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO
1. Zmiany w strukturze Grupy Midas
W okresie I kwartału 2013 roku nie nastąpiły żadne, istotne zmiany w strukturze Grupy Midas.

2. Jednostki podlegające konsolidacji
Jednostkami Grupy Midas podlegającymi konsolidacji metodą pełną, na potrzeby sporządzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Midas, są: Spółka, CenterNet, Mobyland, Conpidon,
Aero2 oraz Nova. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone w nocie 1 do śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3. Struktura akcjonariatu
W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariuszy Spółki posiadających, na dzień przekazania
niniejszego raportu kwartalnego, tj. 15 maja 2013 roku, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Poniższe zestawienie zostało sporządzone
na podstawie zawiadomień, otrzymanych przez Spółkę od akcjonariuszy, zgodnie z artykułem 69 Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z artykułem 160 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”).
Nazwa akcjonariusza
Spółki
Zygmunt Solorz-Żak (*)
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
Pozostali akcjonariusze
Akcje Spółki

Liczba
akcji/głosów
976.542.690
74.386.458
428.737.602
1.479.666.750

%
65,9975
5,0272
28,9753
100,00

(*)Pan Zygmunt Solorz-Żak, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, kontroluje Spółkę poprzez:
(i) Karswell Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze; (ii) Ortholuck Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze oraz (iii) Litenite
Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w zakresie 976.542.690 akcji Spółki, posiadanych przez Litenite.

Od przekazania poprzedniego raportu okresowego Spółki, tj. od dnia 21 marca 2013 roku, do dnia przekazania
niniejszego raportu, tj. do dnia 15 maja 2013 roku nastąpiła jedna zmiana w strukturze własności znacznych
pakietów akcji Spółki polegająca na zbyciu przez Spółkę, w dniu 8 kwietnia 2013 roku w transakcji zwykłej
sesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 5.000 akcji własnych.
Informacje na temat ww. transakcji zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2013. Po
zbyciu ww. akcji własnych, Spółka nie posiada akcji własnych.

4. Zestawienie bezpośredniego stanu posiadania akcji Spółki, uprawnień
do nich, przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Poniższa tabela przedstawia zestawienie bezpośredniego stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające
i nadzorujące na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego, tj. na dzień 15 maja 2013 roku. W okresie od
przekazania ostatniego raportu kwartalnego, tj. od 14 listopada 2012 roku, do dnia publikacji niniejszego
sprawozdania, tj. do dnia 15 maja 2013 roku, nie zaszły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez
osoby zarządzające i nadzorujące.
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Imię i Nazwisko

Stanowisko

Posiadane akcje
Spółki na dzień
15.05.2013 (szt.)

Wojciech Pytel
Zygmunt Solorz-Żak (*)
Andrzej Abramczuk
Krzysztof Majkowski
Mirosław Mikołajczyk
Jerzy Żurek
Krzysztof Adaszewski
Maciej Kotlicki
Dariusz Łukasiewicz

Przewodniczący RN
Wiceprzewodniczący RN
Sekretarz RN
Członek RN
Członek RN
Członek RN
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

nie posiada
nie posiada
nie posiada
237.000
nie posiada
nie posiada
nie posiada
nie posiada
nie posiada

(*) Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada pośrednio, za pośrednictwem podmiotów pośrednio lub bezpośrednio kontrolowanych
976.542.690 akcji Spółki. Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada akcje Spółki za pośrednictwem następujących podmiotów: (i)
Karswell Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze; (ii) Ortholuck Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze oraz (iii) Litenite
Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

Jednocześnie Spółka informuje, iż osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki.

5. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W okresie I kwartału 2013 roku spółki Grupy Midas nie udzieliły żadnemu podmiotowi poręczeń kredytu,
pożyczki oraz gwarancji, których wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki.

6. Dywidendy
W okresie I kwartału 2013 roku spółki z Grupy Midas nie wypłacały i nie deklarowały wypłaty dywidendy.

7. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz
Grupa Midas nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 rok.

8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Szczegółowy opis postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Midas S.A. w
2012 roku. W okresie I kwartału 2013 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany w tym zakresie.
Poniżej zamieszczono informacje w zakresie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego rezerwacji częstotliwości z
zakresu 900MHz należących do Aero2, które nastąpiło po dniu bilansowym. W postępowaniu tym Aero2
występował w charakterze zainteresowanego, gdyż postępowanie skierowane było przeciwko decyzji
administracyjnej wydanej przez Prezesa UKE.
Postępowania dotyczące rezerwacji częstotliwości dla Aero2
Decyzją z dnia 9 grudnia 2008 roku Prezes UKE udzielił Aero2 rezerwacji częstotliwości z zakresów 885,1890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz. Po złożeniu przez PTC, PTK Centertel i Polkomtel wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Prezesa UKE z dnia 22 lipca 2010.
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PTC, PTK Centertel i Polkomtel złożyły skargi od powyższej decyzji do WSAW. Wyrokiem z dnia 24 czerwca
2011 WSAW oddalił wszystkie skargi uznając je za bezzasadne. Od powyższego wyroku skargi kasacyjne do
NSA złożyły PTK Centertel oraz PTC. Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2013 roku NSA oddalił ww. skargi
kasacyjne PTC i PTK Centertel na decyzje Prezesa UKE dot. udzielenia rezerwacji częstotliwości z zakresu 900
MHz na rzecz Aero2. W ustnych motywach tego wyroku NSA uznał po pierwsze, że uczestnik postępowania
przetargowego, który w przetargu - tak jak w rozpatrywanym przypadku P4 - złożył kilka ofert i zajął kilka
czołowych miejsc na liście przetargowej, a w związku z tym uzyskał kilkakrotnie uprawnienie do uzyskania
rezerwacji częstotliwości, może zrezygnować z ubiegania się o rezerwację przez samo zaniechanie złożenia
wniosku o rezerwację, bez potrzeby składania Prezesowi UKE w tym przedmiocie dodatkowych oświadczeń
woli, przy czym może swobodnie wybrać uprawnienie, z którego zamierza w ten sposób zrezygnować gdyż
przepisy prawa nie zawierają postanowień ograniczających swobodę dokonywania tego rodzaju wyboru. Po
drugie, NSA potwierdził, że z treści art. 123 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego („Pt”) wynika, że obowiązek
zwrócenia się przez Prezesa UKE do organów wymienionych w powyższym przepisie o wydanie opinii, czy
udzielenie rezerwacji częstotliwości nie stwarza zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dotyczy tylko sytuacji, w których Prezes UKE samodzielnie doszedł do
wniosku, że takie zagrożenie istnieje i wobec tego powziął zamiar wydania decyzji odmawiającej udzielenia
rezerwacji. W rozpatrywanej sprawie takiej sytuacji nie było i wobec tego zasięganie przez Prezesa UKE opinii,
o których mowa w art. 123 ust. 8 Pt, było tylko działaniem ponadobowiązkowym, a w związku z tym nie ma
istotnego znaczenia rozważanie, czy przy tym działaniu zostały w pełni zachowane rygory formalno-prawne
związane z realizacją tego typu procedur. Po trzecie, NSA uznał, że takie przesłanki negatywne dla udzielenia
rezerwacji częstotliwości jak wymienione w art. 123 ust. 8 Pt (zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego), czy też określony art. 123 ust. 6 pkt 1 Pt brak możliwości
wywiązania się przez wnioskodawcę z warunków związanych z wykorzystaniem częstotliwości, powinny być w
zasadzie rozważane i badane podczas przetargu. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby były one badane
również w postępowaniu rezerwacyjnym, ale tylko wtedy, gdy po zakończeniu przetargu ujawnią się nowe,
nieznane wcześniej okoliczności, które mogą świadczyć o późniejszym zaistnieniu ww. przesłanek. NSA
zaznaczył przy tym, że w postępowaniu rezerwacyjnym Prezes UKE nie ma jednak obowiązku zajmowania się z
urzędu poszukiwaniem tego rodzaju nowych okoliczności i prowadzenia w tym celu z urzędu dodatkowych
czynności dowodowych. Ma on bowiem tylko obowiązek zbadać i wyjaśnić, czy o pojawieniu się takich
okoliczności nie świadczą konkretne, nowo ujawnione fakty wskazywane przez uczestników postępowania
rezerwacyjnego. W rozpatrywanej sprawie tego typu faktów natomiast nie było i w konsekwencji nie było
potrzeby szerszego uzasadniania przez Prezesa UKE stwierdzenia, iż przesłanki negatywne, o których mowa w
powołanych powyżej przepisach, nie zachodzą. Wyrok NSA jest prawomocny.
Ponadto, w okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie toczyły się żadne postępowania dotyczące
zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej
10 % kapitałów własnych Spółki.

9. Transakcje z podmiotami powiązanymi
W okresie I kwartału 2013 roku spółki z Grupy Midas nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną pozostałych transakcji z podmiotami
powiązanymi zamieszczone zostały w nocie nr 23 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku oraz nocie nr 19 do śródrocznego
skróconego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku.

10. Znaczące zdarzenia i umowy zawarte przez Grupę Midas
W dniu 18 lutego 2013 roku Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 lutego 2013 roku o
dokonaniu w dniu 12 lutego 2013 roku wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
zmiany Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31
października 2012 roku („Uchwała”), w tym zmiany firmy Spółki z dotychczasowej „Narodowy Fundusz
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Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna” na obecną w brzmieniu „Midas Spółka Akcyjna”. O podjęciu Uchwały
oraz o sporządzeniu w związku ze znacznym zakresem dokonanych zmian nowego tekstu jednolitego Statutu,
Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2012 z dnia 31 października 2012 roku, natomiast o otrzymaniu
przedmiotowego odpisu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 3/2013.
W dniu 28 lutego 2013 roku Spółka zawarła z Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”) umowę kredytową
(„Umowa”) o kredyt inwestycyjny („Kredyt”) w wysokości 150 mln zł na finansowanie rozbudowy sieci stacji
przekaźnikowych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Midas. Zgodnie z treścią Umowy, Spółka
może wykorzystać Kredyt po spełnieniu określonych w Umowie warunków wykorzystania Kredytu, nie później
jednak niż w terminie do 31 marca 2015 roku. Spłata kredytu nastąpi w 12 kwartalnych ratach kapitałowych w
wysokości: 1,5 mln zł dla trzech pierwszych rat; 16,2 mln zł dla kolejnych 8 rat oraz 15,9 mln zł dla ostatniej
raty. Raty kapitałowe będą płacone w dniu zakończenia każdego kwartału począwszy od 30 czerwca 2015 roku
do 31 marca 2018 roku. Spłata odsetek, skalkulowanych w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę
banku, nastąpi w okresach miesięcznych. O zawarciu Umowy, w tym również o warunkach wykorzystania i
zabezpieczeniach Kredytu, Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 4/2013.
W dniu 6 marca 2013 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A („Uchwała”).
Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd zdecydował o emisji przez Spółkę nie więcej niż 600.000 obligacji na
okaziciela, zerokuponowych, zabezpieczonych serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł jedna obligacja
(„Obligacje”). Obligacje nie będą miały formy dokumentu, a ich rejestracja w depozycie papierów
wartościowych odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obligacje będą
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu zorganizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst). Cena emisyjna jednej Obligacji została określona
na podstawie wartości nominalnej jednej Obligacji pomniejszonej o jednostkową wartość dyskonta (wyznaczoną
zgodnie z zapisami WEO) i wynosi 342,77 zł za jedną Obligację. Szczegółowe informacje na temat warunków
uchwalonej emisji Obligacji zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 5/2013. W
dniu 28 marca 2013 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę („Uchwała Zmieniająca”) w sprawie zmiany ww.
Uchwały oraz zawarł aneks do Umowy Zastawniczej. Zgodnie z treścią Uchwały Zmieniającej, Zarząd
zdecydował o zmianie niektórych parametrów Obligacji emitowanych na podstawie Uchwały Zmienianej
określonych w Warunkach Emisji Obligacji („WEO”). Zgodnie z postanowieniami zmienionych WEO, emisja
Obligacji nastąpiła w dniu 16 kwietnia 2013 roku („Dzień Emisji”), a termin ich wykupu przypadnie w dniu 16
kwietnia 2021 roku („Dzień Wykupu”). Ponadto, Emitent jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do
ustanowienia w dowolnym czasie fakultatywnego zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego
ustanowionego w ww. Umowie Zastawniczej. W pozostałym zakresie postanowienia WEO nie uległy zmianie.
O podjęciu Uchwały Zmieniającej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2013.
W dniu 7 marca 2013 roku Emitent, spółka zależna od Emitenta Conpidon Limited („Conpidon”, a razem z
Emitentem jako „Zastawcy”) oraz BondTrust Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. („BondTrust PTP”,
„Administrator Zastawu”) zawarły umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach i udziałach oraz o
ustanowienie innych form zabezpieczeń Obligacji („Umowa Zastawnicza”). W wykonaniu Umowy, Emitent
ustanowił zabezpieczenie Obligacji w postaci wystawionego i złożonego BondTrust PTP weksla własnego in
blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą BondTrust PTP do wypełnienia weksla do kwoty stanowiącej
równowartość 120% łącznej maksymalnej wartości nominalnej Obligacji, tj. kwoty 720.000 tys. zł oraz w
postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji do ww. kwoty. Ponadto, w celu zabezpieczenia wierzytelności
przyszłej do zapłaty sumy wekslowej Zastawcy ustanowili na mocy Umowy zastaw cywilny na rzecz BondTrust
PTP na każdym z Przedmiotów Zastawu, którymi są: a) 204.200 udziałów w spółce Mobyland Sp. z o.o. o
wartości nominalnej 500 zł każdy udział, stanowiących własność Emitenta, b) 221.000 udziałów w spółce Aero
2 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących własność Conpidon, c) 4.264.860 akcji spółki
Centernet S.A. o wartości nominalnej 17,30 zł każda, stanowiących własność Emitenta. Szczegółowe
postanowienia Umowy Zastawniczej zostały opisane w raporcie bieżącym nr 6/2013. W konsekwencji podjęcia
ww. Uchwały Zmieniającej oraz wynikającej z niej zmian WEO, Zarząd Spółki zawarł w dniu 28 marca 2013
roku aneks do Umowy Zastawniczej, na mocy którego dokonane zostały jej odpowiednie zmiany w celu
odzwierciedlenia ww. zmian WEO. W związku ze zmianą charakteru Zastawu Rejestrowego zmianie uległy
informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 6/2013 w ten sposób, że Zastaw Cywilny wygasa, a
postanowienia umowne dotyczące ustanowienia Zastawu Cywilnego ulegną samoistnemu rozwiązaniu z chwilą
skutecznego ustanowienia Zastawu Rejestrowego lub z chwilą zmiany zabezpieczenia w przypadku zmiany
zabezpieczenia w sytuacji, kiedy Zastaw Rejestrowy nie zostanie jeszcze ustanowiony. Zastosowania nie mają
obecnie zapisy dotyczące obowiązku złożenia przez Zastawców wniosków o wpis w rejestrze zastawów oraz
zapewnienia dokonania wpisu Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów. W pozostałym zakresie
postanowienia Umowy Zastawniczej opisane w ww. raporcie bieżącym nr 6/2013 nie uległy zmianie.
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11. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
W okresie I kwartału 2013 roku Spółka nie dokonywała emisji dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W dniu 17 stycznia 2013 roku Spółka dokonała przedterminowego wykupu bonów dłużnych serii MID0611C,
objętych przez CenterNet, o wartości 3.171 tys. PLN, w tym odsetki o wartości 921 tys. PLN. Z kolei w dniu 11
marca 2013 roku, Spółka dokonała przedterminowego wykupu bonów dłużnych serii MID0611B, będących w
posiadaniu Mobyland, o wartości 23.062 tys. PLN, w tym odsetki o wartości 3.062 tys. PLN. W związku z ww.
operacjami, Spółka nie posiada na dzień publikacji niniejszego sprawozdania żadnych zobowiązań z tytułu
bonów dłużnych.
W dniu 16 kwietnia 2013 roku (zdarzenie po dniu bilansowym), Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie
583.772 sztuk wyemitowanych przez Spółkę obligacji na okaziciela, zerokuponowych, zabezpieczonych serii A,
o wartości nominalnej 1.000 zł jedna obligacja. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w raporcie
bieżącym nr 12/2013.

12. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez Spółkę
Grupa Midas jest posiadaczem nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej, na którą składa się m.in. (stan na koniec
marca 2013 roku): (i) około 690 używanych przez Grupę Midas stacji bazowych działających w technologii
HSPA+, przy czym około 680 z nich działa także w technologii LTE, a także (ii) około 1920 stacji bazowych
działających w technologii HSPA+ w paśmie częstotliwości należącym do Aero2, włączonych do sieci
telekomunikacyjnej używanej przez Grupę Midas we współpracy z Polkomtel, z których około 980 działa także
w technologii LTE.
Zarząd Spółki zwraca również uwagę na zaprezentowane na poniższym wykresie (w GB), zrealizowane w sieci
Grupy, miesięczne zużycie zamówionych przez Polkomtel i Cyfrowy Polsat pakietów transferu danych w
zestawieniu z linią trendu. Zarząd Spółki pozytywnie ocenia dynamikę wzrostu zużycia transferu danych.

Miesięczne zużycie GB (HSPA+ i LTE) przez klientów Grupy w tys. GB
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W ocenie Zarządu Spółki, w odniesieniu do I kwartału 2013 roku, nie ma innych informacji, poza ujawnionymi
w niniejszym raporcie kwartalnym, które są istotne dla sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, jak również nie ma informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
zobowiązań przez Spółkę.

13. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Według Zarządu Spółki, czynnikami mogącym mieć wpływ na wyniki Grupy Midas w perspektywie co najmniej
kolejnego kwartału są:
1) uzyskanie przez Grupę Midas finansowania na realizację strategii Grupy Midas, w tym na finansowanie
pozostałej do zrealizowania części fazy drugiej rozbudowy sieci telekomunikacyjnej oraz fazy trzeciej,
polegające w szczególności na pozyskaniu finansowania dłużnego w ramach podpisanej w dniu 28
lutego 2013 roku umowy kredytowej z Alior Bank (opisanej w pkt 10 powyżej) oraz Term Sheet 1
podpisanego z BZ WBK/Banco Santander (opisanego w raporcie bieżącym nr 49/2012).
2) przyznanie podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Grupy Midas rezerwacji częstotliwości z
zakresu 1800 MHz,
3) rozstrzygnięcie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz (tzw.
dywidenda cyfrowa),
4) ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcia postępowań sądowych dotyczących częstotliwości z zakresu
1800 MHz,
5) postępujący wzrost popularności technologii LTE i związany z tym stopień wykorzystania usług
transmisji danych zamówionych przez klientów hurtowych Grupy i ewentualne złożenie przez nich
kolejnych zamówień na takie usługi.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

__________________________
Krzysztof Adaszewski
/Prezes Zarządu/

__________________________
Maciej Kotlicki
/Wiceprezes Zarządu/

_________________________
Dariusz Łukasiewicz
/Wiceprezes Zarządu/

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

___________________________
Teresa Rogala
/w imieniu SFERIA
Spółka Akcyjna/
Warszawa, dnia 15 maja 2013 roku
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