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oplNlA

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadżorczej

Pźeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdanla finansow€o tlineral Midrange s.A., z
siedzibą w Warsżawie (00-764)/ pźy ul. Jana III sobieskiego 110/ na które składa sięi

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowąo,

2. bilans spożądzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aĘWóW i pasywóW

zamyka się sumą s,635,746,42zł,

3. .achunek zysków i stńt za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Wykazujący Zysk netto

W Wy§okoŚcl 78.2s6B4ł,
4. żestawienle zmian W kapitale Własnyrn za okres od 01,01.2013 r, do 31.12,2013 r,

Wykazujące zwiękzenie kapitałóW Własnych o 63.256,a4ł,
5. rachunek pnepływóW pleniężnych za okre§ od 01,01,2013 r. do 31.12.2013 r. Wykazujący

zwjększenie środkóW pienięźnych o 253,751165 zł,
6. dodatkowe informaqe i objaśnlenia.

Za spoĘądzenle zgodnego z obowiązurącymi pęepisami sprawozdanla f]nansowego oraz

sprawożdania z dżiałalnoścl odpowiedzialny jest ZaQąd Mineral Nłidrange s,A,

ZaEąd !1inerąl Midrange s.A, oraż ałonkowie Rady Nadzorczej są żobowląźani do zapewnienia,

aby sprawozdanie finansowe oraż sprawozdanie z działalności spełniały Wymagania pżewidziane

W ustawie z dnla 29 Wźśnla 1994 r. o rachunkowoścl ((Dz. U. z 2013 .1 wz.330 z póżn. zm,)t

żWanei dalej ,,ustawą o rachunkowoŚcl",

Naszym żadaniem bylo zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności tąo sprawożdania f]nansow€o z

Wymagającymi żastosowąnla zasadaml (polityką) rachunkowoŚci ordż czy źetelnle i jasno

przedstawia ono, We Wsąstkich istotnych aspektach, s}tuację majątkową i finansową jak też

Wynik finan§owy spóki oraz prawidlowości ksi€ rachunkowych stanow|ących podstawę jego

spoźądzenia,

Badanie pżeprowadziliśmy stosownie do postanowleń:

1, rc1dzlału'] Lstawy o rachJnkowości;

2. kąowych standardóW lewjzji finansowejl Wydanych przez Krajową Radę Biegłych

RewidentóW W Polsce.

Badanle sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i pąeprowadziliśmy W taki sposób, aby

Uzyskać racjonalną pewnośą pozwa|ająą na wyraźenie oplnii o sprawozdaniu. W szczegóIności

badanle obejmowało sprawdzenie poprawności żastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)

rachunkowości i znacząclch sżacunkóW/ sprawdzenie - W pżeważającej mierze W sposób
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WyrFłko!Ąy - dowodóW izapisóW kięgowych, z których Wynikają |lcżby i informacle zawańe W

sprawozdaniu finansowym, jak i €ałościową ocenę sprawozdańia flnansow€o.

Uwaźam, że badanie dostarczylo Wystar@ająceJ podstawy do lvyrażenia miarcdajnej opjnll.

Naszym żdanlem, zbadane 9prawozdanie finansowę, obejmującę dane liczbowe i objaśnienia

pźędstawia rzetelnie i jasno Wsżystkie informacje istotne dla oceny sytuacji maiątkowej

i flnansowej badanej jednostki na dzień 31.12,2013 rokul Jak też jej Wyniku finansowego

za rok obrotowy M 1.01.2013 r, do 31,12,2013 r,,

zo6tało spoźądzone zgodnle z Wymagającymi zastosowania zasadami (po|ityką)

ńchunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksl€ rachunko\ł/ych,

jest zgodne ż Wpł}Ąłającymi na treść sprawożdania finansowego pźepisami prawa i

postanowieniami statutu 14ineral lłidranqe s,A,

1.

3,

2.

sprawozdanie z dzlałalności społki jest kompletne w rozumieniu ań. 49 ust. 2 ustav,ry o

rachunkowoŚcl, a zawańe W nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania

finansowąo, są z nim zgodne.

Warszawa, 14.02.2014 r.

Kluczowy Biegły Rewident

ila]ia wi€ncek
Biegiy ReMdent
Nr ewiden.yjny 10370

InsMut studlóW Podatkowy.h
Modzelew.kl l Wśpólnlcy-AuDYT
sp. z o.o., WaFzawa
U|. Kaleńśka 8
Nr ewid€ncyiny 2558
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MD{ERAL MrDiA{6E s.A.
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MINERAL MIDRANGE s.A

CZĘŚĆ OGÓU{A

l. zLEcENlE l REAuzAcrA ZLECENIA

zaęąd

Mineral Mldrange §.A,

- określanej niżejjako spółka -

żle€ił nam żbadanie sprąWozdania finansowego za rok obrotowy 2013 spoźądzon€o W oparciu o
prcWadżone k§ięgi rachunkowe oraz sporządzenie ńpońu i opinii, na podstawie umowy nr

22l13/BsF z dnia 08.11.2013 r,

Badanle zostało pżeprowadzone pźez Instytut studlóW Podatkowych ,,|4odżelewski l Wspólnicy"
- Aud}t sp. ż o, o, z siedzibą W Warszawie, ul. Kaleńska B, Wplsany na listę podmiotóW

uprawnlonych do badania sprawożdań finansowych pod numerem 2558, Klucżov,"ym blegIym

rewidentem kierującym i uczestniaącym W badaniu była Maria WienceĘ numer ewidency]ny

2219, natomiaś biegłym rewidentem reprezentując,ym podmlot upBwniony był Jerzy
Lewandowski, numer ewidencyjny 12391. Zarówno podmiot jak i kluczowy biąły rewldent

spełniaią Warunki do lwrażenia bezstronnej l niezależnej opinii o tym sprawozdaniu, FaK
bezstronnoŚci zostal potwlerdzony pisef nie,

Badający uzyskal' Wsżelkle żądane informacje iW9aśnienia. Dnla 14,02.2014 r, ZaEąd spółki
potwierdził plsemnie (ośWladczenie) kompletność sporządzonąo sprawozdania finansow€o oraz
wykazanie Wsżelkich zobowiązań Warunkowych oraz poinformował o istotnych zdaźeniach, które

na§tąriły po dacie bilansu do dnia żłożenia ośWiadczenla,

Badanle przeprowadzono W dniachi badanie Wstępne od 20,11,2013 r. do 22.11,2013 r,, badanle

żasadnicze od 11.02.2014 r, do l4,02.zau l. I zakończono W dniu L4.02,2074 r,

lnstYtut studióW Podatłowych 1,1odżele,,Tg!i iWspól.icy AUDYT sp. z o.o.



MlilERAL MIDRAI{GE s.A.

2. STAN PMWNY

2.t. Podstawow€ dane o spółce

Firma, iorma prawna, §|€duiba. ]€Jestr

społka Jest żarejestrowa na pod flrmąl

tłin€ral Mldrange s!ółka Akcyjn.

w Krajowym Reiestrze Ędowym, numer KRs 0000300429

siedzlĘ sńki jest Warszawa (00-764), ul. Jana Iu sobieski€o 110.

Przedmlot działalnoścl spółk

Pzedmlot działalnoścl spóki zgodny Jeś z zapIsami w KRs:

- działalność związana z opr€rdmowaniem i doradzanięm w zakresie lnformatyki.

Rok obrotowY

Roklem obrotowym ie§t rok kalendarŻowy.

Umowa spółki

Podstawą dżiałalnoŚcl spółki jest statljt, ostatnia aktualizacja z dnia 12,05,2011 r., Ujęta pod

syqnaturą akt Repeńorlum A Nr 1548/2011.

sńka została utworżona na ęas nleokreślony.

].sstł studńw Podatkowy.łt ilodzelewski i w§Ńlniry AUDYT sp. z o.o.
\4t-



MINERAL MlDRANGE s.A.

Kapitał zakladowy

Kapitał zakładowy spóki Wynosi 576 998,80 żł l dzieli się na 5 769 988 akcjl po 0,10 żł każda,

strukturą Własności kapitału zakładowego Jest następuiąca:

u.rżial o/6

TWarowsklRobeń 27,87

Lewicki Tomasz

Lewicka lvlagdalena 12,2a

|YINERAL lvllDRANGE s.A. (akcje Własne) 10,14

Wojbchnia Marek 8,95

zantonowicż llarcin 8,39

Nadolski piotr 1,48

Akcjonarlat lozprosżony , akcje spółkl

notowane na g]ełdzie Newconnect 14,5]

Rarem 100,oo

2.2. oĘany spóki i lchwały

zarząd i prred§tawiaiel§two

W badanym okresie zaźąd sprawowali;

Tomasz Lewicki - Prezes Zaźądu,

- Marek sbnisław Wojtachnia - członek zaźądu.

Rada l{adzorcza

W badanym okresie funkcje nadzorcze pełnili:

- l4arcin Leonard Zantonowicz,

- Robet Andftej Twarowski,

- Wiesław Ponto,

- lvlichał skruch,

- Piotr Jerży Nadolsk].

IEJir'* §lodióW Pod.tko,i,y.1 §.ar.!.,,A|§ki i Wspólnlry A§§:1 §r.'.,.o.
5 !.



MINERAL MIDRArGE s.A.

Walne zgromadzenle

Walne Zgromadzenle podjęło W badanym roku m.ln, następujące uchwałyi

dnla 25.04.2013 r,:

- o żatwiedzenlu §prawozdania finansowego społki za rok obrotowy 2012,

- o pżeznaczenlu żysku za 2072 1,1

- o zatwierdżeniu sprawozdania zaźądu z dzialalności sŃki W roku 2012,

- o udżieleniu organom społki absolutorium Z Wykonywanych obowiąZkóW za rok 2012,

Rada Nadzorcza

Rada Nadżorcża podjęła W badanym loku oraz W roku następnym do dnia spolządzenia
spńWożdania finansow€o ua 2013 r. naśępujące uchwały:

dnla 7.11.2013 r,I

- o WyboĘe InsĘ.tutu studióW Podatkowych ,,Modzelewskl l Wspólnicy" - Audyt sp, z o.o,

do badania sprawozdania finansowego za lata 2013, 2014 i 2015.

2.3. I§totne Umowy

umowy poł@ek z członkami zażądu i Rady Nadżorcżej,

Inne Waźne umowYi

- umowa o WsŃhracy z firmą Arrow Ecs sp. z o,o, dotycżąca żakupu licencji z dnla

9,03.2010 r.,

- umowa o Wspołpracy z firmą,,DATAVIEW" lvlarcin Zantonowicz dotycząca Ś!^]iadczenia

usłuq związanych z pżedmiotem działalności spółkl z dnia 10.03.2008 r,,

- umowa o Wsńłprdcy z Declslon stream s.c. doty(ząca ŚWiad@enia usług doradąych
związanych z przedmiotem działalności spółki z dnia 10.03.2008 r.,

- umotła kredytu W rdchunku bleżącym zawarta z Banklem Polska Kasa opieki s.A. z
aneksem nr 3 Z dnla 04.11.2013 r.

:nstytut stUdió!,/ Podatkowl:EŁ i4odżcl.tJski i\^,/spól.icY AUDYT sp, z o.o.
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MINERAL M]DRANGE s.A.

2,4, Dan€ dla potrzeb statystycznych i podatkowych

2.4.1. Numer statystyczny (REGoN)

Urżąd statystyczny w Warszawie nadał spółce §tatystyczny numer identyflkaąny:

o153o3298

2.4.2, Numer idenMkacji podatkowej (NIP)

Użąd skarbowy w Warszawie nadał społce numer ldenMkacji podatkowej:

526-26-75-144

2,5. sprawozdanie flnan§owe za rok poprzednl

stwierdzono zgodność bjlansu otlvarcia na dzień 01.01,2013 .. ze zweMkowanym i

żatwierdżonym sprawozdaniem finansowym na dzień 31,12,2012 r,

sprawozdanie finan§owe ża rok 2012 zosbło poddane badaniu plzez Instytut studióW
Podatkowych ,,r,4odzelewski i Wspólnicy" - Audyt sp, ż o,o. opinię z przeprowadzonego badania
Wydano bez uwag l zastzeżeń.

splawozdanie finansowe za rok 2012 zostałoi

- zatwierdzone uchwałą Walnego żgromadzęnia z dnia 25.04,2013 r.|

pżedłożone Użędowi skarbowemu dnia 29.04.2013 r.,

zaĘestrowane W KRs dnia 06.05.2013 r,

2.6. Kontrole podatkowe

W badanym okresie W spółce nle było kontroli zewnętrżnych,

2.7, zahudnienie

zatrudnlenie w spóke W9 stanu na 31.12.2013 r. Wynjosło 19 osób (na 3!.1ż,2012 l, - ż7
osób).

Inslyirt studtó§ yldBtkowy.a odrel9rr.!{i !w§pólnićY 
'uDYT 

§p. . o,o,



MII{EML MIDM'{GE s.A.

3. ANALIZA FINANSoWA

struktura i dynamika bilanśu (w ty§. zł)

2o11 2ot2 aola
zmiana §tanu (+/,)

2o72l2o1L 2013l2la2
udziału

4,6lJr.1 1o0,0olo 4,144,a 100,0o/o 5.635.7 1o0,0% G62.3,| 90,oolo 1.49o,9 136,0

7..żar.o L34a.7 3L5v. 1.17a.q 20,9o/. 61.7 (169,a)

waridłi niematmalne i
87.7 1.9yo |,gd/o 77,a r93) a9,ąok (0.6) 9,2%

RzeCżoWe akvwa tMale 243.,, 5,3qa }37,6 a.L% 209.2 93,9 l38,5ol. {128,4] 6ż.OEd

Należności dłuqotemimwe 43.5 43,5 L,Oóh a,a% (0,0) 100,0ólo

InW€*Ycie dluootminowe a7Ą.5 19,0% aóż.7 20,a% 824,| 1ą.6j6 a1l.al 9a.,]| na-6) 95-5

DłUqoterminowe rozlicz€nia
3,7.6 a,a% ż6.s 0-6dk 24,3 111 j (2,2\

33zo,L 2-796.1 4.456,a 79,t6/b {524,o'| 84,2ol, L,660,7 L59,4qb

25z,6 5.5% 77-9 (236.5) 61.8 4a3,9%

Należnokl kótkot€rminoW€ 1,923,B 41,8% 2.33!,4 56,21h 3,610,3 4D7,6 t27-zvl t.278.9 154,9%

hwestvci€ l(njdmterminow€ 1,§46.2 22-1Dk 365.4 8.8% 719,6 lż.8D/o i6a0 a] 354 ? 196.9%

kóttoterminowe rozliczenid
97.s 2,!ob 8],2 49.o o,9oh (14-3) a5.4nln l14.2,| 58,90ń

:n.aytut stud:a1". Podatkolvyc'] 
'{.riżclewsk; 

iWspólnic? §§rYT 5p. z o.o.



MI ERAL MIDRANGE s.A.

żo11 2ot2 m13
zmiana stanu (+/-)

2012lmll ml3l2oL2

4,607,L 10o,0olo 4,144,a 1o0.0./. 5.635.7 1oo,ó./n (462,4| 90,oo/D 1,49o9 L36,od/i

,.92a,9 63.6o!a 2-939,9 7o9o16 3_0tl3.t 53,39b 1L0 loo,4 63,2 aoL2qn

517,0 s77,o |3,9ya 5n,o lo,2% 100,0oń 100.0ol.

(1,]40,6) 29,t% l1,340.6) 32,3§k r1,340-6) -23.an/d Loo.9%

7.a22.3 39.61% 1.822,3 I-a2ż-3 32,3ak l00,0% 100.0%

pożostale kaoitEłv rczeMwe 1.932,0 1,932,0 Ą6,6ok 1.9]2.0 34,3yo l00.0oń 100-03/"

zvsk/shata ż ]at L]bieo]Vch r103-9) 2,3yo -1.5a/" (65.9) 42,o 59,6n/E 106.5rk

zysvstrata netto roku
o,9oh ll o o,3yo 7a.3 (31,0) 16.żqd 61,3 7LI,Bptj

zobowi.zania i rez€rwv na
1.67a,3 36,4oh 1.2o4,9 29,1./ó 2-632.6 46.70/6 (473,4\ 7L,8ó/o 1-427.7 21a,5o/o

Rezerwv na zobowiazania 128,t ż,aó/o I4I.2 16,, -0 3-0% 1]].1 258 118,]%

żohowiaaia dlmt(milr{M ]43 a2,5 2,wa 14.z 03% 48.2 2Ął,6'rD r6a3l 77.2ol"

1,5t5.9 J2.9yD 981,2 23.7vd 2,38t-4 4ż3qd L.400,z 24z,7%

Rożliadia mied2'q]łlrye o,o% 70,0 70,a

lnstytut §tudióW Poa3tkowych Modżel€w§lr; : WspólnicY &'DYT sp.....,



MIflERAL MIDRANGE s,A.

struktura i dynamika rachuńku zysków i strat (w tys. zl)

*)wartoś.i nieintelpretowaln€

2011 2012 2013

zmlamstanu (+/-)

2oL2l2o1L 2oL3l2olz

przychodv netto że spuedaży izńwnane ż

7.IDD,7 7.I3ż,t 7.364,7o 31,4 Lga,4ya z)2,6 103,3olo

Ko5zty dżialalności operacyinei 7.046,1 7.136,4 7,3I2.a0 r01,3% L76,4 Io2,59h

zvsklstrata na sprź€daŁ 54,1 (4,3) 51.9 (5a.4) s6.2

Pozosla€ prżychody op€faMne Ll4,8 97,4 l25,7 5s,7

pożo§tale kosżty oŃ€cyine
85,7 1s0,0ol, (61.7\ 50,5olo

zvsk/strata n. dtiałalności
143.1 a35.5) ,,12., (17&6) 14a,z

123-o 122,a 65,5 (0,2) 99,8% (57,3) 53,3%

155,7 54J 90,2 (101,2] 35.0% 35,7 l65,5%
zysklsłrata rra dżiarahaśd

110,5 32,8 aa,o (77.7| 29,7 55,z 2@3%

wynik zdarzeń nadżwycźarnv.h o,od/o o,oo/o

zysk,/st ata brutto 11ą5 32.a aa.o or.7\ 29,7 55.2 26a.3ó/o

68-5 2l.a 9,8 (46.7) 31,8% (L2.0) Ą5,aYo

42-o 11,o 7a.2 (31.o) 26,2cn 67.2 71o,9gb

:§5twutstudiÓW Podat(6WYcl: Mrdrelćł]§ri i W§9alł|cy Al!§}'a s}r. , o.o"
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MtNERAL MroRANGE s.A,

wskaźniki

Rentowność
2011 zo12 2013

Rentownoe spźedał Wynik na splzedał 0,89o 0,7o/o
pźy.hód nefto ze spźedaży

Rentowność netto

spęedaŻ\ w qo
Wynik finansowy netto 0,6a/o D,2ó/o 1,Ió/o

przychody netto ze sprzedał
Rentowność maJątku zysk netto 0,90/o 0,3olo 1,Ąa/a

aktywa oqółem

Rentowność kapitału
Własnego W o/o

zysk netto
1!Ąo/a 0,4ó/o z,6ó/0

kapitał Własny
*Wańość ujemna

Płynnośc
Wskaźnlk z9LL żot2 2o13

samofinansowanie
maiątku obrotowego

zobo$/iązania bieżące
o,46 0,35 0,53

akt}Ąva obrotowe

W5kaźnlk
płynności I

aktt Wa bieżące
2,19 2,B5 1,87

zobowiążania bleżące

Wskaźnik
płynności11

altwa bieżące - zapasy
2,0ż 1,84

zobowlązanla bieżące

Wskaźnik

plynnoki IlI

aktywa bieżące - zapasy -
należności a,75 0,46 a}2

zobovJiążanla bieżąc€

Wskaźnik płynności szybki inweswcje kńkoteIminowe
0,69 0,37 0,30

zoboWiązania bieżące

Efektywność 9ospodarowania
20l1 2oL2 2o13

Szybkość obrotu

należności

należności z M, dostaw X 365
B4 B] I32

pĘYchód ze spęedaży

szybkość obrotu

zobowiązań

żobowiązania ż tyt. doś., robót
i Usł. x 365 64 27 110

kosźy działalności operacyjnej

Szybkość obrotu

zapasÓW

zapasy x 365
13 1 Ą

koszby działalności operacyjnej

!n§t),tut silililil,r a}od.rtko,4,i.h 
'.d: 

?'ell,§k I W!|),;lnicy AurYT sp, ż 
'.o,

11



Mr ERAL MIDMNGE s,A-

AI{AUZA WYNIKÓW

W badanym 2013 roku sŃłka uzyskała zysk netto W WysokŃci 78,3 tys. złl co oznacża Wzrost
W stosunku do roku ubległego o 67,2 tys, zł. Na poziom wyniku netto miały WpŁt' osi€nięty
pźeż spółkę zysk na dż|ałalnoŚci operacyjnej W kwocie 112,7 tys, zl, plży jedno.zesnym
ponlesieniu straty na dzlałalnoŚci finansowej w kwocie 24,7 tys. zl.

Wskaźniki płynnoki obniźyły 5ię w pońwnaniu do roku poprzednlego, ale nie wskazuJą na
problemy z bieżącym rąulowaniem zobowlązań.

Wańość źobowĘań bieżących stanowi 53oń Wartości aktywóW obrotowych spdki.

Należności krótkotermjnowe stanowią najwyższą pozyqę W aktywach społki, Ę, 64/1010, W
stosunku do 2012 r, nastąpił Wzrost ich wańoŚcl o 54,9o/o, co pży zbliżonej do 2012 r,

Wartości przychodóW operacyjnych Wpłynęło na pogorczenle Wskaźnlka rotacji ndleżności.
okres regulowania należnoŁiW stosunku do roku ubiegłego Wydłułł slę z 87 dni do 132 dni.

okes spłaty zobowiązań róWnleż Ulął Wydłużeniu W śosunku do roku 2012 r, z 27 na tLo
dnl, co było Wynikiem Wzrostu zobowiązań, prży poróWnywalnym do roku ubi€Ęo
pozlomem kosłÓW operacyjnych.

Nie stwierdżono przesłanek Wskażujących na zagrożenie kontynuaql działalności spółki W
następnym okesie §prawozdalvczym.

1nśtytut §tudió§, §odatkovJych !Ą.d?.i€wslt! i WsŃlnicy AU§YT §p.: o.o.
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4. PRoWADZENIE KstĄG RAclluNKoWYcH l KoNTRoLA WEWNĘIRZNA

4.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

r§Ęg| rachunkowe są prowadzone w opalciu o zasady okeślone ustawą ż dnia 29 Wrzśnla
1994 r. o rachunkowości o€ż politykę rachunkowości Wprowadzoną zarządzeniem zaźądu
dnla 31.12.2010 r,

l4etody Wyceny aktywóW l pasywóW bilansu oraz ustalania Wyniku flnansowego W badanym

okresie i W okresie poróWnylvalnym stosowane były W sposób ci€ły i są zgodne z aktualnie

obowiązującymi pźepisarnl prawa,

Ewldencja kięgowa prowadżona jest ąetelnie, sprawdzalnie i na bieżąco, operacJe

gospodarcze Ę prawidł9wo udokumentowane, a dowody ksi€owe spełniają Wymogi ań. 21

ustawy o rachunkowości. zapisy w ksi€ach rachunkowych ą kompletne, prawidłowe l

odpowiednio powiązane z dokumentami źródłovlyml,

Księgl rachunkowe prowadzone są techniką komputerową W systemle finansowo - księgowym

optima firmy comarch.

Przyjęte procedury zapewniają ochronę danych i komputerow€o pęetważania danych.

Księgi €chunkowe Ę prowadzone i pźecho$/Wane W siedzibie Jednostki, z zachowanlem

pĘępisÓW rozdżiału 8 ustawy o rachunkowoŚcl,

4.2. Kontrola wewnętrana

spółka nie posiada pisemnej in§hukcji kontroll Wewnętrznej loblegu dokumentóW, jędnakże

stosowane W praktyce procedury pozwalają na kompletne ujęcie l udokumentowanie:

- plzychodóW i rozchodÓW ŚrodkóW pieniężny€h,

- prżychodóW i kosztÓW oraz związanych z tym fakfur,

- systemu nali(zania i Wypłaty Wynagrudzeń za pracę.

in§tytut studió\ł ?odatkowych Modżelew§ki iWspólnicl AuDYl sp. ź o.o.
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czĘŚĆ szczEGÓŁoWA

l. oBJAśNIENIA Do BrLANsu NA DZIEŃ 31.12.2ol3 r.

AKTYWA

A, Aktywa trwałe

I. lnwestyqedlugotelminowe

Wartość inwestycji długoterm|nowych na 31.12,2013 r. Wynosi 824.066/60 żł, składa.]ą slę

na nie udzielone pożyczk dla jednostek powiązanych osobowo (Qłonkowie Zarżądu i Rady

Nadżoraej) W kwocle 779.679,93 zł idla pożostałych jednostek (pracownicy społkl) W
kwocie 44.386,67 zł.

B. Aktywa obrotowe

l, Należności krótkot€rminowe

1. Nal€żności od jednostek powiązanych i pozośtałych

a) z tytu|u do§taw l udug

Należności netto z §^Ułu dosĘW ilsłUg na dzień 31,12.2013 r. Wynoszą 2.657,126,65 Zł, W

tym 65,179,83 zł od jednostęk powiązanych i 2,59L946,82 zł od pozostalych jednostek i

dorycżą żaróWno należności od krajowych jak l zagranicznych odbiorcóW,

WaŃość należnokl z tytułu dostaw i usług została skorygowana o odpisy aktualizujące ich

WartoŚĆ W kwocle 29,813,93 zł.

Należności Wyrażone W Walutach obcych zostały Wycenlone na dzień bllansowy wg kursu

średnl€o ogłoszonego plzez NBP obowiązującego na dżień 31.12,2013 r.

b) inne

Na naleźności lnne §kładają slę głóWnie należności od Jednostek powiążanych osobowo,

kwota 948.998,94 zł, dotycżące nie .ozliczonych na dżień bllansowy zaliczek.

tI. lnwestycje knótkot€rminowe

Na Wańość inwestycji krótkoterrninowych W kwocie 719,578/11 zł składają się:

a) Udżielone połcżki podmiotom powiązanym osobowo i pozostałym, W kwocie

359.96I,44 zł,

b) środki pieniężne W kasie W kwocie 679,99 zł, których Wańość została potwierdzona

protokołem inwentaryżacji kasy, przeprowadzonej W dniu bilansowymt

l*§a}lut stu.j]a.. 
'rdatko\^,,/.]i 

llod/.,].l§rki i '!'l'!!)ć]n'ą łUDYT §§. . 
',o.
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c) środki pieniężne na rachunkach bankowych W kwocle 335,610,68 zł, których Wańość

została potwierdzona przez bankj na dzień bllansowy,

d) gwarancja bankowa ż q^ułu żabeżpie.?enia kontraktu W kwocie 23.326/00 zł.

Środkl pleniężne Wyraźone W Walutach obcych zostały Wycenione na dżleń bilansowy W9

kursu średniego ogłoszonego pżez NBP obowjązującego na dzień 31.12.2013 r,

PASYWA

A. Kapitał własny

Kapitał zakładowy na dżień bilansowy Wynoslł 576.998,80 żł i był zgodny że stafutem społki
oraz z Wplsem do KRs.

Kapjtał zapasowy na 31.12,2013 r, Wyniósł 1.822,345,02 zł l nie zmienił się W stosunku do
roku ubĘłego.

Kapitał reżerwowy na 31,12.2013 r, Wyniósl 1,931.983/59 zl i nie zmienlł slę W stosunku do
roku ubiegłego.

Zgodnie z uchwa}ą Walnego zgromadzenia - zysk netto za 2012 l. został pżeznaczony W
całoŚci na poĘcle straty z lat ubiegłych,

B. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

l. Rezerwy na zobowiążania

Reżerwa na prżyszłe zobowiązania na 31.12.2013 r. Wyniosła 167.013/75 zł idotycży W
szQególności utwoźonej rezerwy z qrh]łu odro@onego podatku dochodowąo W kwocie

64.!91,- żł oraz rezerwy na koszty niewykorzystanych urloŃW W Wysokokl77.235,29 zł.

II. zobowlązania k.ótkotermi nowe

a) z sułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 mleslęcy

Wańość żobowiązań z q^ułu dostaw i usług Wobec podmlotóW powiązanych ipozostałych na

31.12.2013 r. Wynosi 2.194.868,04 zł.

zobowiązania Wyrażone W Walutach ob.ych zostaly wycenione na dzleń bilansowy W9 kursu

średnlego ogłoszonego przeż NBP obowiązującego na dzień 31,12.2013 r.

b) z tytulu podatkóW, ceł, ubeźpieeeń l lnnych śWladczeń

Zobowiązanja z Ętułu podatkóW, ceł j ubezpleczeń społeąnych na 31,12,2013 r, Wynosżą

131.242,69 zł i skladają się na nie:

- zobowiązania z Mułu
podatku dochodowego od osób

fizyąnych 15'065'00 zł

I'§raYtut 
§tltcićr! po.|atkorr.a $ll:]c|6§.:i i Wrpólnicy AUDYT sp. . o.o.
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- zobowiążania ż Mułu ZUs

- zoboM/iąa nia z tytuŁ]
podatku od towaróW i usług

Zobowi€ąnia budżetowe zosta' uregulowane W całości w 2014 r.

40.946,69 zl

75.231,,00 ź

l§r§tut §!§lrióW p&r§i}twy.h tĄodx.r*§..*i i WsPrr.i* §lrDYT §p. ż l,,o.
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II. OBJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKOW I STRAT ZA ROK OBROTOWY
oD 1.01.2013 Do 31.12.2013

Na poziom WynikU finansowego netto za 2013 r, miały WĄW następujące WielkoŚciI

1, żysk na spźedaży W Wysokości 51,9 tys. żł,

Wzrost pżychodóW ze sprzedaży W 2013 roku W porÓWnaniu do roku poprżedniego Wrynosi

3,3olo, Wzrost kosztÓW operacyjnych 2,5olo,

Największą pożycję Wśród prżychodóW stanowiły przychody ze spaedaży produktóW, Ich

udział W o9ólnej sumie pźychodóW netto ze spżedał stanowił 63010,

Najw.yżsżą pozycję kosżóW operacyjnych stanowiły kosĄ usłLlg obcych, których Wartość

Wyniosła 2,653,861,43 zł, W poróWnaniu do 2012 r. odnotowano ich spadek o 5,4olo, Na

kosą usług składają się przede Wszystkim śWiadczone na żecz spółki t]słlgi doladcze i

2, Zysk na pozostałej dziaralności operacyjnej W Wysokości 60,8 tys. zł.

Najwyższą pozycję pozostałych przychodóW operacyjnych stanowią rozwiązane rezerwy na

zobowiązania oraz spisanie pżedawnionych żobowiązań óGz Z|sk ze zbycia niefinansowych

aktywóW trwałych, kwota 3Ą,4 t|s. zł,

W pozostałych kosztach operacyjnych głóWną pozycją są utvvorzone rezenly (kwota

ż1.397 tlż zl) aftż kosżty napraw po\Ąypadkowych (kwota 25,5 tys. zł),

3. strata na działalności finansowej W Wysokości ż4,7 b!s, zł,

Prżychody finansowe dotyczą głóWnie odsetek W związku z udzielonymi pożyczkami. W
ramach kosżtóW finansowYch największą pozycję stanowią koszty z tytułu odsetek
leasingowych, a także poniesiona strata ze Zbycia inwestycji.

!illyari §ulić\",, pniiatkDr..:.j.!. i,;.rr.'.rr.aa i §rra'Eiry §a|}y' sP,, o,r.
17
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IIr. OBJAŚNIENIA DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW SPMWOZDANIA FtNANSOWEGO
ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1, Wprowadzenie do §prawozdania finansowego oraz dodatkowe ińforma€re i

objaśnlenia

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informac]e iobiaŚnienla
stanowiące integralną składową część sprawozdania finansowego zostały opracowane

zgodnie z postanowieniami art, 48 ust, 1 usta!^]y o rachunkowoŚd,

2. Rachunek prz€p|ywów pieniężnydl

Rachunek przepł}ĄVóW pieniężnych W roku obrotowym zawlera dane zgodne ż danyml

sprawozdania finansowego oraz obejmuje hformacje zgodne ż Wymogami art, 48 b usta\ły o

rachu nkowości.

3. ze§tawienie zmlan w kapital€ Wlaśnym

zestawienie zmian w kapitale Własnym zostało spoĘądzone prawjdłowo, zgodnie z

postanowieniami art. 48 a ustawy o rachunkowoŚci.

4. sprawozdanie z działalności

sprawożdanie z działalnoŚci W roku obrotowym żawiera dane żgodne z danymi sprawozdania

finansowego oraz obejmuje informacje zgodne z Wymogami ań. 49 ustawy o rachunkowoŚci.

IV. ZDARZENIA PO DACIE BIUINSU

Do dnia lvydania opinii nie stwiedzono zdażeń mających istotny Wplyw na sumę bilansową l

Wy§okość Wynlku flnansowego za rok badany,

ln.,iylut§ara:illl Podrlar*):ł ilid..l.!].l : \ąi!i|,óll.:i.,'r§YT §p., ir,..
l€
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UWAGI KOŃCOWE

Na podstawie przeprowadżonego badania sprawozdania finansowego l4inera| Midrange s,A, z

siedziĘ W Warszawje (00-764), ul. ]ana I1I sobieskl€o 110 Wydano opinię, że|

1. spńWożdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało spoźądzone plawidłowo, dane

zawarte W sprawozdaniu finansowym są zgodn€ Z odpowiednimi saldami i obrotami W

księ9ach rachunkowych,

2. została zachowana zasada ci€łoŚci biIansowej,

3. sprawozdanie finansowe zostalo podpl§ane pĘez upoważnlone osoby,

4. nie vlystąpiły istotne zjawiska I zdarzenia Wskazulące na istotne naruszenie obowiązującego
prawa.

Wynik badania sprawozdania finansowąo Minerdl Mldrange s,A, za rok obrotowy 2013 Kluczowy
biegły rewident pźedstawił W swolej opinii,

Rapoń zawiera 19 stron. Każda ze stron opatrzona je§t podpirm Klucżowąo biegłego
rewidenta.

Warszawa, 14.02.2014 r.

xlueowy Bl€ly Retłident

\ -,, /,
lłaria Wiericei ' \
BiegĘ Rełident
Nr ewidencyJny 10370

Instytt|t sfu diów Podatkowych
lłodrelewsk i W§Ń|nicy-AUDYT
sp. z o.o., Warszawa
ul. Krleńśka 8
Nr ewidencyj!!2sĘ

Jeray Lewandow_9ki
P}6le3 zarządu
B}ąły Rewident //
Nr ewidencYjny 2219,,/

l'. ,-i i _1'' r

1ii ];:i-
,).]

l'|i0'],:fc{]

],,] 3
]L] 6i

ln§tył$t sludióy, ?ćllalko!ł}.a i:§d!ele!^l§a' 
' 
W§pólni€Y AUDyT sp, . o.ó.

19


