
SPRAWOZDANlE FlNANSOWE

sPoŁKl

Mineral Midrange S.A.

za okres

od 0,1 .01.20,13 l. do 31.12.2o'l3 r.

obejmujące,

1 WPRoWADZENlE Do sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo

2 BlLANS

3 RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT

4 DoDATKoWE lNFoRMACJE l oBJAśNlENIA

5 RAcHUNEK PRZEPŁYWóW PlENlĘżNYCH

6 zEsTAWlENlE zMlAN W KAP|TALE wŁAsNYM

sp.awozdanie podpisał zarząd spółki:

1. Tomasz Lewicki - Pfezes zalządu

2. Marek Wojtachnia - członek zarządu

sprawozdanie sporządziła w imieniu Spółki:

1. Mażena Witan

A
I lv2

MlNERAL MlDRANGE s,A,Prez€s zarządU

óodDs
Marek s,Wojtachnra

o"oo",,. 
",,fftr,l;*ou.,o,czlonek zarządu

podp s:

ńrl a lż9 n ri lł ]tź n

!Ń /-u]J
Mi EąA,_-fulnxANGE S A

Ąłó]!r.li§i!.^uż

Warszawa dnia 1 4,o2,2o1 4



Wprowadż.ni. do sprawożdrnl. finansow€go §pólki MineralMidr.n9e s.A, n. dzi.ń 31,12,2013 r,

1. Na4.1odno§tki, adrcs.i.dziby, pżedmlot d!|.lalńości or.ż.rw rei€lrz€ sądowym
nea l\ł,ńe€jMidraĘe sA
ś edżih. !] Janalllsoó€3klego110 00 764 W.Gza€
dż8ł.|nośćpó,lslaMwa PKo620lżDżalanośózwąanazoproglamowaneń
nrREGON c15303293
nlKFs 0000300,429

2- cżas d2lr|.niaj6dnostk| olr.alony w akci. ż.|(Ą.ielskinI

3, okres obięty śpfucd.nl€m ffnanśołyń
01 0] 2013.31 12 20]3

4, Wskaż.ni. czy śpr.wozd.ni. fi.ansowe z.wl€ra dań€ łącżń§|
sprawożdanie ńLe żawiera danych łążńych

5, Podstaw. spożądzeni. §pr.wożdania fi nan&Wgo:
spr€@d.n,e a nańśó@ spoaądżone żclrłó w op.rc]u o żasady raóuńkoŃśc] wynlkają@ z pż.pl$w usley z dnjg 29
w2eśna]s94 r orachunkowo§ć

6, załoź€nl. kontynUacji dżllłllności:
s praw@c. n e 

' 

n. n sore zostało spo żądzone pEy 2aloŹe n Lu konly n U ow. n i. dz .la noŚC 9ó3poo6ląel pże jeónoślkę W
dająei s,ę pż dżla prżysźłoś.i olą że nie 3h elą oko ,dnćo Ekżqąe na zagmż€nć końvnuMnia pżez nią

7,I.form.cl. na t.mat połąclenl. śpółek
sp€Wozdań e ńnańsoweqo n e]eslspożądżonewwyn ku półą-en a śpĆł€k o..z n e zaweE d.nych żwąz.nych.lak m

8. omówi.ni. p.żyjęrch:a..d (polityki) Fchuntowościi wtyń m.tod wyć.ny.ktywów i pa§ywó!ł (llkż€
amońr2acii), pomiaru wynifu nnanśomgo oE 5p6obu spoźądż.nia sp..wozd$ia finansNąo w
akĘsią w l.klm usl*. Poźo3biia jodńdtca Prlwo wyboru oraż pu.dsiawieni. prżyc4,n i skltków ich
.wentu.lńych .h,an w!to.untu do rcłU poPź.dz.jąc€9o:

Wzakr€ś e eWd€nd ś@dkćwlM.]vch

srockL lNal. .WLdenqonowane 9ą w @n,e nabyc]a l j W c.n€ zakupu low ękżone] o kNty dodatk@e zw ąane 2
zakup€m , pżyslosfuanień Ś@Ók3 iNłeoo do uż,ylk@.nE w plżypadku ,mpoń! powięk9o.e] o clo , Lnne obciążen,a
W pżypadku otrzymanE Śrcdka lN.łego w spGób ńi.@ptalny np w dódże darołizny jeqo ły@ny dokonu]e slę MólUq
ćenyspżsaży lakeqosam€o lub podóbnego pzedm ofu

WadosÓ po*ąlkow. ŚlodkÓwlMalycl] ueoa pomneFżenu o ódpśy.mońyż.cyne fumóżenowe) odpsyamoÓżacy]ne
dokonywar€ 9ąWedlug ro-neqo p anu amorryżac],

ślodkL lMdl€ .mor,}żuje s ę ńelodą l nl&ą §oak tNsłe : qfupy lV amońyż!]9 s ę 2 żsio6@nie slawki 30% ż 9fopy Vll
ze slawką2c% ńaiomiasl qrup. Vlllż. slawtą2o% Moźl,Ę jst w Uasadn,onych pzypadiacn sk@n € lub tydfuż.ń €
okeL amo.iyzaq odpiśów amoryacy]nycn dokonu,e 5lę w ÓMycn El..h @ mrcsiąc

Śródk tN!łe o W.ńóŚć ńi e]sze] nŻ 3 5oo O0 złotych 3ąumażane]€dnoEżowo W m €śąfu n.byc, ub rozpoeęc,.
pob eran a kożyŚc] z Wyko2ygl6i. §ch praw za Wy]qlk.h ŚrcdkówtMa]ych ż olupy lV rodza]491 - żespoly
końpulercW klÓre są.mo/vżowane wedłUq slawk amolryżaćy]n€] włygokoŚc 30%

Śrcdk, tełe w le6in§u w}@nE ślę w MrtąŚci rynkoEl okreŚlónej w Um@le leaslnqu ok6 amoriyejij6t ńMy
okrBowi trf,.ń a Ufrowy leeineu lub ok€sei UżyteenoŚci ekonomPnE w żależnoŚa ay pż.am]ol le6in_ou etan,e
w}*Up ony ey le ńć Pr4ąe sl.{k ańolty2acrne !ą oklesM reMkow.ne

W pżypadku zm.ny lechno o9 wlcofan. ż użFvan]a ub nńycli puyeyń powodu]ących tNałą ulrctę WanoŚo dokónlJ.
s]ęwcę2arpozoslałychkosziówope@ćy]nycl] ódp 9óW .klua żU]ących w3ńóŚĆ Środka lfuał.qo

Wzd(E3,e deńćiiĘdośc ń,eń.i.ńalnvó r oEMvch
WańlrŚcnemeleranejplMepodleqa]ąumażanr!.ńo.tz@anum€lodąlnrsąpżyż.3lG@ani!gÓm}th3iarek
okreŚony.h w pż€psach pod8tkowych Wańóś. nem.len8ne p6wneowBńoŚc mnejv€]nż3500złotychsąumEż.n€
]ecnorazowo W meśąc! nabyca Ub lepożęc]a pob.l6na koEyŚc, ż wykoĘyślyMna ly.h pEW W nnyó kreBlach
dolyaący.h Wy*ny o e 10 moż]W ]ednóstka śt€u]e zaś.dy ókeś ón€ d|l śrcdkóW lfualych

"",,", ^/_Ą 
,j/



W żakBle €w,d6no llMN l maE.ialv
Malelały o n€w€km unaaeniu z punkfu wdzena kośzlów dzal3nośc ]Ek 19ż wymagań kóntoi naDlvane w dlobnych
oścach np co ceów qospod:rżyń ] b ulówyćh są pĘ€kazylvane po zakupe bezpośredno do żuży.E b*pośredno

Ewdenc]ę żeeowych skl.dnkćW maląlk! obrctowego prcwadz 5lę w poB16.i ewdenc] w.nośćówq W ksęgacn
r.ćhunkóWy.h spólk oraż ewdenc] oŚc,.W] W malayne Pżycnódy ż.eowych składnków maląlku obrotoĘqo są
Wycen ańe.a poóslaw€ dokumeniów źakupu z.pasy towaów, maleiałÓW Wyenl. się w cąlu roku w c.n.cn zakupu
pfuękso^yÓ o na @one ćło o@ oplaiy admn śl6.yn€ żw+ane z ż.kup.F W@na Mchodu $.nU m.!żyno@qo
lesl dokonrvańe w9 etody FlFo W oą9u rcłU Ózni@ pmlałe prł ,n@nlaryżacji i w}@n,e są qnN.n. ].ko zmiana
kóśzt! *l.9neqo 9pżedanyÓ lMńw i malen.kjw
Wanoe ńalenalów i to€Ów podląa óbnź.ń,! lub sp saniu w prłpadku UlĘly wańoŚći uż}.&ow€, ohnżońą @rtoŚĆ łdl
śklaań,ków lgEa 9ę w dlodże o*ac@n6 eńy rclr spżedar} . k@v odpowada]ą@ nia9Mn@n€m! obnźenfu
Mlośc za Qa śę do pĘostalyó koszlów op66cy]nych
spćłka śpżed.]e oprcar.mówane coGNos W.ar żć fiparcem lechnenyń spzedaż 1aka lesl gpżed.żą lowaru gdyz
n e]€sl ńoż rwe spż€dan e oprogramowan,a bez wspalca leclin żneqo

Wżakleś e ewden. ożvćhódóqi kósź!o!

Puychoay ze 8pżeady pódukiów i@aów l u3lu9 są odn@one do ołlBs! klórego dolyaą MożllĘ ]sl qęc€
spżeday lguq w mi6ąą aęŚc Mqó wykonan a Usluql o ile sŃl€ ńaldy 9ę ża Ę p€@ eęŚoM wyn.grodzenĆ
Pzyóo.ynez.lakfu@MnewókEsie klóego do§@ąsą ldliQan€ pĘł @,e€n,a międzyok€s@

W c€! roku Bpółk. U]mu]e w koszlach dżrła]nośc, kószv ponesonew d.nym okre§ e l fuązańe. pżychodam dańego
okreśu kósżly spżedanych produkłów low9ów oraz powstałe ppychody kosźly finansowe wplywąą nB wynlk okresu

w zakreś e ewdenc iwestvc kńtkotemn.wch
Krc]owe ŚlcdkLpenlężne kredyly bankoM urk&ul6slę wkśięgach 6chunkowych W wańoŚc nDm naln€]
zaq6nĘne łodkl p enlęzne

na dz,eń ,Ó uJęcE w ksĘgaÓ ł}en,a 9ę !c.'fu! kU6U kupna lub 3pEed8Ży MlUl śio6Mnyn pźź b.ńk z klb@go
LśłUo kożyst€ lednci€ w pżr,padk! opeEql spżeday lub kupna welut w puypadku op€6qi2.d.ty na|*noŚa ]!b
zobeąań siośUló 3]ę Średnikuc NBP 2 dn,. popżedżają@lo dzeń tr.Ńakq,

na dzeń blan9owywy8n|a s ę po śędi]m kut,e NPB z dnja b]ansow.9o

]nśnumenty fnaŃowe - na dżień żaw.rcE konl6klu loeard Wprowedż. $Q 0o do ksąg po kllg€ ż dnl9 @l-enL.
t.ansakc] Nalom asl opqe M ubwe wprowadz. śQ do ks€w momenc,e ]ch rakupu powększoneo wysokoŚĆ zapla@nel
prcm opcy]n€] NE dzeń b] anśoł,y ńsllumenly lnansóWe UjmU]€ sę W w8/loŚc wyceny olżymane] od Ęnku ż klĆrym
zoslaj zawańy konlEkt] opc]a wa Uiow. RĆŻn c€ ż pżesza@wanla wańoŚc, n8lfunentu fnansow€gó E lakż. osą9nęte
pżyÓody !b ponĘ9one ko9iy wpĘvalą na Wyn k l nansówy
Na kon ec loxu obói@go zobfrązańE l ńa !żnośc, z lyfufu U ów po2yeek podlegają pejększ€ńj! o naliąoi€ odsetłi
NalanoŚo Ćlugolen nore ż lyfulu Udżielońy.h poŻyee* są lteniane m6loĘ z.mońyżMnegó ko*t!

Nażnośc zob.wążana wyćenane 9ą W cą9! rok! obro|owegó w kwoIach wymaga]ących ż8pl.ty Na*nośc śą
wycen ane .9odn]€ z żasadą oslrożnoŚc ż uMględn en eń odpsĆw .klua,zu]ącyćh dolyeąc}ch na.Żno§c Wątp Wych
odpsyakiualżU]ąc€ŃoPonesąnanal€żnośc W BlósUnkU dó klórycń cynnośc, Wndykacyjne n€ pżynoBly Eżu lalow a
klĆre pżelem nowan8 są powyże] 365 dńl
Reż€fu.y hłoż.ne 3ą na pewne ub o duŻym siopiu p€wdópodobn9 pży.żłe żób.wąż.n a kiÓrych kwoĘ fi@n. W

sposĆb wary9oóiy ogacowaĆ zap. slę F do p@§lałycn kosaów oper.cylnych Niewykozyśi.n. ląeM! Wbec
żmn€]yenE !b usl.nia ryżyk. Uza$dn,alącĘo lch hmżsie ł ęky.lą peo§lale pżychody ope6cr]ńe Wy@nę @ery
dokonuJe 3lę lż w óku na dzeń zakońa.ńr6 okB§! spawdawPego

vvsze( e rcżE(n!ńkl W Mlutach obcych wyć.ni. nę WlUg naslępqącr.ll k!6ów
] ópelac]e po@lan a naleŻnoŚci lub zobowąan a - pó ku6le Ś€dn m NBP ż Ón. pópżedża]ąćego dż|€ń qstawen a

2 op€€cre.apłaly na eżnoŚc !bżobowązań-pokurs,€ŚrednmNBFżdnapopżedza]ąc€godzeńtEn99kci,
3 nadzeń b ang.w} - po kU6 e Śrcdn m NEPżoBl.tneood.|6 ókl€śU 9pEwzd.Weegó

odp sy mogąbyć M!żone WćągU lok! ub]ednold.Wo na koniec loku ob@towego

W zakres e esdencn .th&ów l E€Ń ńa ńd.teł dfthodM

W ajążku 2 wysĘpowańiem pu qścidrych óżnG między Mrloćć bilanśotą . podat*otą ak§łów , peśy$ów pdnostka
lv.ży rezeM! !!hla aklyM ż łlufu od@onego podato dodlodo@go
Ak§va z lylułu odfo-one§o podalku docnodowego uslaa sę W tyśokoŚ. kwoly pżeMdżane] w pżysżłoŚc, do od eena
cd podalku do.hodowego w zwązku z wy8tępowan.m ulemnych rózn c pże]śc,owych klóre W pżysżłośc BpoWodUR
lbnzenr€ podslawy opodalkowan a
Reźeeę ż tylułu odrcąonego podalku do.hodow€g. spólka lwoży w *rgokoŚo kwoly podatku doćnodowego
Wymaqa]ąć€lo w pży9złoŚo żapa! wzwąkużWystępow.neńdod.ln.hóŻncpżeJŚcos,yclr 1oleslórn,c kÓ€
śpóWodu]ą2węk8żen e p.dsbwyoUe€n e podEtku oochodoregow pżyśźloŚc
Wysokość le.Ń , .klywjw z !d!lu odoeone9o podalk! do.hodoMqo !gi.l. 6lę uM§lędniając s|a*lę poółku
ooćhodo@qo obN ąUją.ą w @kU po$tanla óowiązku podai(Mgo
RezeNa , ak§M z MUfu odoeonego Fod.tku denodreqo ryl(ayryeń. 3ą w bi Ensrc oddż €ln€
Wyk&yMna w .aólnku żFków i slrat eęśa odrceońa siano*i óżnicę pomlędly slanen @eN l aklyvów z łfufu
d@@onĘo poda&U d@hodMgo na konle iFo.żąl€k ok.6u spra@2d.@.oo

""dp,"y,,ł\,/A v



Dluooleal€ UmoW o U9łUd nfomalvene

PżyDl]ódyż wykony}V.nia n eakońdone] Uśluqi ob]ęle] lmową wokrcs,e od dn a żawarc€ Umowy do dn a b anśówe!ó
po od] ż€n u pu ychodćw klóre wprynę]y na wynlk nnansowyw ubi€qły.h okreś.ćh śpraw@dawaych uślaase
propólć]óm n € do śtopn a]€] zaawanśow8n.
slop€ń za.Wansowana UśłUqim eży s]ę udz alem kosżlóW poniesonyćl] ód dn a zawać a umowy do dni. uśia eń a
pżycliodu w €łkow lyclr kovta.lr WykoMn a u§ugi

zasadv uśl. an. Wniku fnansoweoo
spolka prow.dż] €Wdenc]ę kosźóW n. kónt ch ześpołu 4 gdzesąujhowan€Ęzyslkekosz§/lódzaroredorQące
bezpośr€dn o dz ała nóśc] śpólki sadaz€spo]U5orazkonla791nakonecokresuspraw@dawżegosąpż€nósżónew
kórespondencj żkontem490 sa blachunkoregostanoMązmianęslanu produktów
żmlana stanu produkIóW Wykazana wsp€Mzdan U l nansowym slanow zm]anę stanu wyrobów gotowych plóduk.]iwloku
o62 loz iEeń międzyok.esowyclr Wynkfnansow}zdżałanośc]spćłk usl€leny]€st]ako róznca Gzysikich pżvchodów
kosżlóWżaewdencjonowanych w rcku obrotowym na konlaćh żespo]U 4 7(UMgędneneńopsanelpowyże]ż.sady
Usta an a żm any stanu prcduklóW) klćryćh sad. na kćn ec óku sąpż€nosżon€ bezpośredn o na konlo 360

zobawązana na eżnaścl wlażone wwa]llaćh obcych wycen one n2 kon ecok€śu spEMzdaweego @dłuo
Średn eqo kUreU NBP ż dn a 31 12 2013l wq lab€ 2511ŃNBPl2a13

Rezerwy Nvouone sąna pżyśzłe zóbowiązan. o zn.żne]Mńośc których lermrn wymagalnośc lub krcry n e są

9, lnne informa.je n. temat załączonego sprawożdania finańsoweqo

ood ł d óŃ,-eó,E-e^sp ,/1.dl,,1"ą+óF _ed,on.

"".,", r, A \ą/



B LANS/AKryWA spółk Minera MidEnqe s A 
^a 

dzień 31 12 2a13

AKTYWA

A, AKTYWA fRWAŁE
l, Wańości ni€materialne iprawne

3 nne wadośc n em.lela ne prawn€

ll, Rzeczowy majątek tBały

lll

31.12.2013

1 178 91E,41
7f 772.39

31.12.2012

1 348 710,19
7a 423.39

209 159.52 337 523.45

2.

3.

2-

a)qfunly (W lym prawo UżlikoMna we.zyś€qo9funlu)
ąbuąnk bbe obekly nżyn,eń 3!ow] lwodną
c) !żanzenia iec]in an3 maszyny

Ślódki tdał. w budawie
za]iczki na śrcdki |Nałe w bu.lowie

Należności dług ote rm inowe

lnwestycje długotemiaowe

Wrtości niem.teńaln. i prawne
Dl u g o te m i h ow e a ktyu a li n a n s owe
a) w j..lnos&rch powjązahych

209159,52

43 506,90

337 523,15

0,00

0,00

43 506,90

624 066,60 a62719.45

8u 066,60
807 383,05

nne Pap €rl wadoś.owe

b) w pozostałych jednastkach

4. ]nne inwestycje .]]ugotemihowe
V, DłUgolerminowe rożlicż.niamiędzyokresowe

1Aklrazlllułuodloczoiegopod

55 336,1a

0,00
24 413 oa 26 537 ó0

,.oo",^,, n v/



B LA\ s/A<-vWA so&t l Virel. Vlor6n9esA n6 d/En 3' '2 2013

B, AKTYWAOBROTOWE
l. z.9.ty

4 456 E2E,0l
77 941.40

2 716 157,05
l6 085.26

2 P{rpóduĘ i pmdukly wloku

3 610 290.85 2 331 395,01

Nno

N.ł

Nn0

N_1o

ii.1

ll, N.l.żnościłrótłoterminow.
1 , Nal€lanoaci o.] i.rlna'tak Powląż.nych

.]ż l!uł! dŃlawiUsłuq o okEg.3p]6ly

2 t/.bźĄości o.1 p@tdych jctkto.ict
.) t Mulu d6h, Usfug o okl€.i. !płdy:

b) z lr,lulu podaik,ju, dolacii c€] ub
ldbwoliych oEz nnych św].de.ń

d) dooh.dzon€ na drcdż€ sądoM]
lll, lnw.3§clek.ótkotemlnow.

'. 
Xńlłol., ńi noń akĘr. lhń.ow
a) , ]udi..']ł.d1 po*iĘdvćh

,ńi€ p.p.ly ńnelrE

!ńn. kó*€leminore .KF. fń.i&fi
b) w paógl,ĘCh leńa'tkach

ii. p.9.ryMnoŚcowe

nD.llółkot.mńo*ariy€lln.ńśM
ą §ei piąiężE i ńre aw§ Ńhierft
śŃdk, pi.ni!żne w k4ie i n. fuhonk&h
,nn. arcdk, pieniąne
,nn€ .ldyrń pieniężn€

2, lna. ln@stycie l//ólho'..nnaow.
lv, x.Óttot.rmhow. rożli.żonl! mlędzyokreśowe

AKTYWA FIAZEM

2 596112,@

719 578.tl

612116,15

1 Q3E 973,16

36ł486.1s
7r95lE,1l

49017.65

3a5 arą99

83lR9,73
5 635 746,42 4144 867,24

. ll -/Podpl9y M /r] 1,{



B LANS DASYWA spo" M.ela \]'o-algeSA -adze^1"22a'.

PAsYWA
A, KAPITAŁWŁASNY

l, Kapital (fundusż) podśiawowy
ll, Należne wpłaly na kapitał podstawowy (_)

li, Akcjewłasn€ t)
lv, Kapiialżapasowy
v, Ka pital ż aktu.lizacj i wycońy
v], Pozostałe kapit.' r.z.Mow.
Vll, Zysk {snaia) z latUbiegłych
Vlil, zysk (strat ) neito
ix, odpisy zzysku netto w clągu roku obroiow.9o(_)

B, zoBoWlĄzANlA l REZERWY NA zoBoWlĄzANlA
l. RezeNy na żobowiązania

1 . Rezefua z lńulu odrc.zonego podatku d.chot]owego
2. RezeNa na świadcz.hia enerylalne i padobae

3. Pozostżła le.fuy

ll, zobowiązania długoierminowe
1. l/l/obec jeclkóstek powiązarych

ąkrtlyy r pażyąkl
2. Wóbec PożoslaĘch jeclnostek

a) kredĄ pożyczk

b) z !{U{U em sri dłUznych pap erĆW wanoŚ. owycll

ą nne zobow ązana inamowe

lll, zobowiązania klótkoterninowe
1- wobec jeclnostek Powiązanych

.) z vułL daslaw i Ęług, a afueśE wńaqa]nóśDt

powyze] r2 m esięcy

2. Wobec pożostalych jednostek
a) krcd}Ą pożyQki

b]z Mułu €m sr dłuznwh pap elów wańośc owch
c) nne zobowiązan a fnansore
d) z tlluru donaw usług o okeśie Wymaga ncśc

pawzej 12 ńieślęcy
e) za|.zk ot.łman€ na dosiawy

i zobow ązan a w€kśfue
q) zMułu pódalkćw, cel ubezprceeń innYchśWaddż€ń
h) ż §,tułU wynagmdzeń

3. Funelusze specjalne

lV Rożliczeniamiędzyokresowe
1. ujeńha wańoŚĆ firmy
2, lane rozlicżehia międ4okresowe

N_3

Nś

N5

N_6

102822,75

ń 17a,61

56 521,oo

0,00

81725,09

82 535,05

31.12_2013

3 003,133.44

3,1.12.2012

2 939 876.60
576 993,30

0,00
_1 3ł0 566,26
1 a22 315,02

0,00
1 931 983,59

_65 884,55
7a 256,a1

0,00

2 632 612,98
167 013,75

576 998,80
0,00

ł 34o 566,26
1 a22 345,02

0,00
1 931 983,59

.61895,28
l1 010,73

0,00

1 204 990,64
141 246,09

0,00
aaa

2 3a1 425,72

0.0o

a2 ś)5,05

981 209.60
30136,77

2 350 9EE,9ó

0,oo

922,5o

980 287,00

o,o0

70 000.00 0,00

5 635 746,42

0,00

4 144 a67 ,24PASYWA RAZEM

n[ k§



M neta M drange s A

RACHUNEx PRZEPŁYWÓW P|ENĘŻ'NYcH (metoda pośr€dnl€) (PLN)
01,01, 31,12.2o13 01.o1.-31.12.2012

A Pż€ptywyśrodków
, żysk (słata)netto

p eniężnych ż drałalnoścl opońcyłej
7a 256,a4

395 406,26 -550 007,35
1101o,73

]40 451 56 150 ]a3 061Ahońyżac]a
2 Zyśk (silaty)ż §,lułu ró c kursowych
3 odśelk ldza]yW zyskach (dyłdendy)
4 Zyśk (ślrala) zdżiałalnosc nwestycy]ne]
5 Zmiana slanu reżefu 25167 66 131ł] 56

000

4 393 31

000
5a 24a 73

6o8l9

6 Zm ana slanu zapasów
7 Zm ana slanu najeżnośc
3 żm ana stan! żobowiążań krótkoterm no\Lrych. ż v{y]ąlkiem pożyczek k@dy1óW
! żm ana slanU roz czeń miedłokresowch

l l Pźepływy piłiężren€rt! z d2ialalności opelacyjn.j (l+l )

B, Pżeplywy §lodków pi6nlężn],!h z działalności inw€stycyjnej

] zbyce wartośc nemaleranych praw.ych olaż rze*owych aktwóW lMałych

6] 856 ]4 236 536 01
1 2Ja a95 8Ą
1 524 506.90

]06 296.14
]5 000.00

4a7 6D3 78
-517 996 42

25372i76

!!q
_538 996,62

6sj!!f!
000

2 Zbyóe nwestyc] W n eluchomoŚcl
3 ż akl\eóWinans.Wvch. VJ lvm

olażWańoŚci niematela nvch pEwnvcl]

69 014,32

36 a4l 9,7

óa- 000

000
633.6]
033.57

0.00

a) W]ednoslkach pówązanych
b) W pozoslarch]ednostkach

8 597 80

000
18 s]6j7 50 600.04

!00

32 166 35 6563361
4 000 00

28 ,]66 35 65
zbyc e ak\wćW fnansóWych
dylvdendy UdźayWzyśkacl]
splat9 udz]e onych pozyczek dłu9olem nowyćh

nne WpłWVy z ak§!ów inansóWch

4 nne Wpłyu} .westyćy]ne

0.00

0.00
0.!q

1!16 895,17

425a4,64
46 955.79

0.00
46 955,79
39 955 79

7 000 00
o!o

jl 161,56

000

2 nwestyc]e w .€ruchom ośc oraż Warloś. nemalel ańe plawne
3 Na aktywa fmowe W lym

ż) W]ednostkach powia2anych
bl W pozoslałVch ednoślkach

nabyc e aklyuow nńańsowyth
udż e one pożyczk dłUgoierr.lrM

4 nn€WydatkiinW€ślycy]ne
l , Pż€pływy pienięŻne neno żdżiałalnoŚciinwestycy]ne] (_lD

c Pueplywy §rooków pleriężnych ż dżlala,noscl l nansowel

n eńalerź nych iprcWnych olaż rzeczowych ak§vówtMałych

z Mllu Umów leas ngu linansoweoo

13 877 69
000

7553ii8
000

75 537 78
22 531 7a
53 000 00

000
-2o 1o1,15

0,00 107 23a,92

0,00 0 00!DOa U! rdp ldlu

2 Kredy,ty ] pozyak q,!0 1o7 23a32
3 Emiś]a dlużnych pa! erćW WanoŚc owyclr oo0 9q04 nne Wp|/wy f@ołe o oo !!q

l , Wydatki 2oo 51o,3o 244 43.1,61

_;T;;.:,*:;;'.:;]'::,::,".". ." 0oo ooo

3 nne n ż wypłaty na rzea wiaśc ce wydalk ż podz ału zysku 3 33 3.33

] Wpł}w nettożwydan a udż]alW(emis] akc]]) nnych nslrumenlÓW kap lałówych oraz
dopłat do kapitalu o,oo

4 splaty kledttóW połłe]! fiT23ag2 o.o0
5 Wykup dłUŻnych paplerÓWwanoŚcowych ,r.!q o.o0

6 ż lyt!]U innyth zoboważań inanśowych o oo o.oo

7 płatnośq żobow ażan

G srodki pieniężn. na koniec oklesu (F+D)

4133a 2a9 74a,41
353 03 11357,2a

0009 nneWydatk] lransowe
l, Pżepływy pie!]Ę!!! !9Ę z dzjała]ności linansowej (l l])

D Pżepływy pieniężne netto laz6m (A,ll],+B,lli+c,ll])
E, B]lansoważmiana slan! ślodków pieniężnych, wtym

zm ana stanu środkóW pien ęznych zlytuł! ńżn c kursowych
F, Ślodk pien ężne ńa pocżątek oklesu

-200 510,30
253 751,6!
253 751,65

000

23 326 00
,trz t9z,or
_757 45o,87
-757157,a1

000
839 a89n9
8,5l!!ą

000

a2 539,02
336 290,67

o ogEnczone] moz Wosc dyśponowania

./.
poop.y , ,iJ 0, P,,

000



RACHUNEKZYSKÓW STRAT spółkilMinerallM drange s A żaokreś0] Q12013 31122013

Rachunek zysków i strat 01.01,_31,12,2013 01,01-3,1.12.2012

A PĘYg|,ody netto ze spź€daży izlównane z .lml 7 364 663,01 11??]!9p9

żm aia *an! produklół lzweksże e Wańośc !€mna)

B, Ko§zty dziąłalności ope.acyjnei

xćsł wytworzen a prcduktów na łla

7 312 761,33 713!!ą@

|,n padalek akcyz9łl!

v wadcśc sprżedanych towarów maielałow

c. zysk (strata) że spżedaży (A-B) 51901,6a

,39!:!]1

-4 339,92
D, Pożostałe pżychody opehcyine 125 694,75 97 426,91

ZFk ź żbyDa ndn slqch aklyłÓW leałyc]]

E, Pozo§tałe k!§iryl!ęĘ!łilq
stala ze żby.a n ei iaisowci aklvwów lfuarcli

|}kt DłF Mńoś9 aKywów n elna*owych

F. zysk (stlata) z clzialalności oPeracyjnej (c+D-E)
G, Pżychody finan§owe

64 859,93

0.!9
slj4f!

12a 591,34

DyW]d€ndy udza!włskacb
lv |yń óll Fdaastek pawąanych

65 467,38
112 736,50 "35 504,35

12? 34l!
9,09

H, Kosżty finan§owe 90 153,04 54 558,08

^ 
\ F all ]edFaslel Far)ązanEh

,1M
-Aklu zac]a WańoŚc nw*lyćr

l. zysk (stata) ż elzialalności gosPoclarczej (F+G-H}
J, Wynik zdarai nadzwycżajnych (J.l,-J,ll,)

88 050,84 32779,73
q,00 !.!q

K. zysk (strata) brutto {l+/-J)
L, Podalek dochod9wy wtym|

0lyn cął ódhuńa ldadłnia luh uemm)
M Pmt.łe obowiążkow; zńi€jszenie 

'iiu 

p.ęłs,Ó"ie
zYsK (sTRATA) NETTo

88 050,84 32 779,73
21 769 00

000000
78 256,a4 11010,73

N/



zestawienie zmian kapitałów własnych spółki i/lineral lvlidrange s,A. na dzień 31.12,2o'r3

ó1 11-31 12 2013 01 .a1-31 .12.2o12
Kapitał własny na początek oklesu
Kapitał Własny na począlek okrcsu po kolektach

Należne wpłaty na kapitał żakładowy na koniec oklesu
Udżiały (akcje) wła§n€ na początek oklesu

2 939 876,60 2 928 865.87
2 939 876,60

576 99E,60
2 92a a65,a7

576 998,80

Należne wpłaty na ka pitał zaktadowy na pocżąt€k ołre§U
576 998,80 576 99E,E0

Udziały (akcie) własn€ na koniec okresU
Kapitałżapasowy na począt€k ol
stan kaDitału żaoasoweoo na kokaPitału żapasowego na koni€c okrcsU

Kapitał ż aktualizacji wyc€ny na koniec oklesu

(1 340 566,26) (1 340 566,26)
1 822 345,02 1 a22 345,02

(1 340 566,26) (1 340 566,26)

1 a22 345,021 a22 345,02
Kapitalt z aktualizacjiwyceny na Pocżątek okresu

Poa!,stał9 kaPiiały rcze owe na począiek okresu
Pożostałe kapitaly lezerwow€ na koniec okle§u
zysł (strata)z lat ubiegłych na począteł ok.esu
zysk ż lat Ubiegłych na początek oklesu
zysk ż lat ubiegłycł na Począlek okresu Po ko.ektach
zysk ż lat Ubieglych na koniec okresu
strata z lat ubiegłych na Pocżątek okr€su

1 931 983,59 1 93, 983.59
1 93,1 983,59

(61 895,28)
1 93'l 96ą59

4 087,00

4 087,00
4 087,00 a 9!z4Ł

4 087,00
4 087,004 067,00

§t.ata ż lat ubiegĘch na początek okr€su po kolektach
(65 982,28) 110199411|

ł107 984.71)(65 982,28)
z4?lrz:!Łę lytułu)

kor€kly blędów podslaWoWych l5 000 00
15 000 00

pDkrńq z Wyniku finansawega
1101073 42 oa2,43

9q9!: ]!!!!€9!!|, "" 
koniec okre§u

1101073
(69 971,55)

42 aQ2,43

165 982,28}
zysk (skata)ż lat ubiegłych na konaec okresu (65 884,55) {61 895,28}

78 256,84 11 010,73
7825d8^ 11 010 73

Wynik netto

Kapital własny ną koniec okresu
prapanówan! padzjal wynlku flnahsawęqó
. pokryce sijaty z at ub egłych

&ększ€n e kaplału zapasoweqo

3 003133,ż14
78 256,84

2 939 876,60
11 010,73

65 884 55
12 312 29

1101073

Kapitał własny, po Uwzględnieniu p.oponowanego podziałU zysku
3 003 ,l33,44 2 939 E76,60(pokrycia straty)

poapisy . .|ł ,ł) \,



niomac]a dodalkowa spć]k Mnela l,]]idrana€ s A nadze^31122013
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!I\/



M dźnqe s A n. dżeń 3i ]220]3

! yl.ł l9!9E ] 9!9]!l !ri!!r]9J]|]ąq9!ą] !ó,]ne]

9dr!,1 l9!,i|ę].b]9!l!]aą,"]9l]|Lą !!ą] !o]!Pr

!,!. l!,]]:P9!!

Nole2bclunlywużytkowaniu|9ieczyslfr

Nofu 2d zab.wąźnb wobec budż.fu Pań.twa lub jednodek sanoąądu brn ńalnegó ż |idu uzysknia Pam
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nloma.]a dodalką3 spók MineDlM
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l1'orn^acla dodalkowa spółk Minelal M o.ange s A. na dz ea 3' .12.2013

Nota-8a struktura rzeczowa i terńorialna pżycho.Iów 2e spżeclaż
Lp

plzvchodvze spżedażv lsłuo 4 609 579 65
2 plzvchodv ze sDęedażv iowalów 2 755 083.36

RAzEM 7 364 663,01

w tvm: spżedaż kraioiła 9 996 08!.q4
w tvm: śoEedaź ne exDoń 1 808 582,37

,",loi",,............Ń..... Ą M{



Informacja dodatkowa spółki lvlineral ]\,4idrange s A Mdzeń31 122a13

Nota-ga Rozliczenie głównych pozycji różniących Podstawę opodatkowania poclatkiem
f i n a n s ow e g o (zy s ku /sł aty ) b ru tto

1 !y§-ł_!!ś9 88 050,64
2 Kosżty nie uznawan€ z. koszty Użysłania paychodu 294 682.13

!99ąt] I9!a9]o]] e ]r e slanow ąc€ koszlów uzyska nia p.życlr od u 175 63a,28
7 917,oa

n e zapracone delegacje 90,00
odpisy aktualizu]ące akt}va nnansoW€ 64 738 89

!]eĘ!re !ól!.]9ę kUlsowe nie slanowiące koszlóW uzyskan a przychod! 13 754 Ąa
p,9ao_9!ęlę !9!!!y 9P9!ą9!!1ę !r]ę 9]ą!,L9ry!ą9e ]9§4ó]! Uz!§!ąn a pzychodu 32 423 a6

3 Ę! 9!9qY !! !ęqąc9 PĘ 9hodamipodatkowymi l54 050.92
aktua zacja akryWóW fnaisowych
dodatnie ńżn]ce kul§owe nie zrealiżowane 11 591 23

9Q§.e]!!!aLeż.e od umóW pożyczek 60 965 55
p9ao§!q!ę epodaikowe pżychody opelacyine 34 269 67

!!9-9.ty,l3l_P9P_r_żl9E9-ł 55 §93 73
skład k ZUs Placodawcy ża 201 2 lok żapłacone W slyczniu 201 3 55 993 73

5 pźychody lat popĘenich 0-00
6 !!-l9__s!ry rqąliące p9qs!a!rę ro!ąt!g!! ,]ir 151 852,10

p_ą_c!9q P9qą!]lo!y aęplaqone odselk od Udz elo|ych pożyczek 3 350 14
kosżl podalkowy easing samochodóW_ część kapiiałowa 76 27410
i!]lę B9§a!Y podatkowe 7a 92a,14

7 20716.52
8 zwolnienia iUlgi 0,00
9 Pod§tawa opod.ikow.nia podatkiem dochodowym 2()716.52
10 odljcżenia od dochodu: 20 716,52

20716.52
11 qo9!9q po 9q!i 19!]t! 0.0c
12 Podal€k dochodowv 19% 0,0c

1. 4!.i4!_i_a_9!!]9_P9_q3$!__.-ql.o_c_a9]_e99_119_9il9r|__0_19]-.-2-9]-1 139 671,żl5 26 537,00
2, 4!§4!,? ? q!!!!, poqąt!,] gq.oczonego na dzień 31,12.2013 wtym: 12a 1a43a 24 413,oo

U]emne rózn ce kuGowe _ Wyc€na rac|runkóW bankowych wa utowvc|r 793,17 00

a9 ołąaą!]ą!ró]](olerm nowe _ rozliczen]e iowaóW 262,45 50 00
ujefirne lóźn c€ kursowe wyce.a naeżnośc od odborcóWzaqran cznych 799 24
rezeMa na n ewykożystane uropy 77 235 29 14 675 00
rezeMa na badan e splawozdan a tnansowego za 2012 9 000 00 1 7]0 00
Leż§]yg !ą p!ę!!]9 16 5a7 46 3152,00
wykup one ś.odkiiranslońu z eas nau amońvzacia Dodalkowa 23 a06 77 4 523.00

3 B_e_a9ł9_,,,_tIl_Lł! p9qą!!,]od.ocżonego na dzi€ń 01,01.2013 297 479,ao 56 521 00
4. na dzi€ń 31,12.2013 w tvm ..--""9_qz__81],91

291782 a5
§1_19],-0-s
55 439 00na czone odseakiod udzeon

9Ęąd:_e3_a__i9_9!!]9_z_l_e_!_!e_ę§j!_9_!____________________

9_99_?lL_ę_,_"_Łsś_l:rriŃ_:t]_qai_ę_;r_Ę,,r":*i_y"_"_r_r_Sr_i{ąl,i_r!_;i,!iĘi_ł_r_"I____,,,
9_199l]_i.|q!§!9]]9 !]9ą§!]9!

______"--9__9_2_9.9_q

42 a62.25

_-_7_1_6.-q

-_-_1-4,-q
7992a

o"o,- N ,h V
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nformac]a dodalkowa spółk [,'Tinerallu dmnge s,A aa dzień31 12.2a13

a Inlormacje o przeciętnym w roku obrctowym zatruclnieniu, z DoeĘiałem na druDv zawo

01,01,2013
Pracownicv dzialu DEV 5 3

2 9 9 8
3 1 1

5 2
5 1 2 0
6 Pracown cy dz żł! ADM 3 3 3
T Pra(own cy dz ału JDE 2 2 2

24 21 19

Nota-l1b lntomacje o wwagrodzeniach, wypłaconych lub naleźnych osohom wchoc!ącyń w skhe! organów

1 łvnaalodzenia zalzadu 99 981.84
2 /Wnao lodże n ia Radv Nadzorżei 15 72313

115 704 §7

nne należnośc od Zażądu i Rady Nadzolcżej wynoszą 948,998,94 żł

Nota-l1cl lnfomacie o wynagroolzeniu biegłego rewiclenta lub poclmiotu uPrawionego clo ba.lania sprawoz.lań
tinansowychLwypłaconym lub należnym za rok obrotowy
Poclmiot upĘwniony clo ba.tania sprawoz.lania finansowego - lnstńut stucliów Poclatkowych Mo&elewski i
Wspólnicy-Audyl sp- z o.o.

łykd crynnoŚci wykonyvanych pż.2 bi.łgąo Ęwidenta
1 obowązkowebadane.ocznegosp6wozdaniaf nańsoweqo 11 070.00
2 inne L]sł!q oośWiadczaace 000
3 usluai doladzh{a oodaikoweoo 0,00

0.00
11 070,00

Nota-l1c lntomacje o pożyczkach i świaclczehiach o podobnym charakteąe uclzielonych osobom wchoclzącym w

1 Pożyczkj jnne śW adczenia u dz e one zaRądow

53 192 40

ll7 a3B,5a

2011 rók
84 000 00 2D12lók
84 000 00 2013 rok
84 000 00 2D14lok
84 000.00 2015lok
84 000 00 2016 rok
84 000.00 2a17 lok
31 000.00 2018lók

2
Pożyczk j nne śwadcżen a udzielo.e ełonkom oroanóW

20 314,63

307 033 75

2015lok
36 000.00 2016 rók
36 000 00 2017 rck
36 000.00 2018 rok
36 000.00 2019 rok
36 000 00 2o2a lak
15 000 00 2021 lak
803 507.03 1 084 872,33



lnfo.rnacja dodatkowa spółki Mineral lvlidrange s.A, na dzień 31.12,2013

Notał2a lnfolmacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodżaju popełnionego błędu oraz
kwocie korekty,
Do koszlóW 2012 loku n e żosiała u]ętajedne faktura na kwotę 15 000,00 zł doiycząca usług
i|fafilaIycznych za 2B12 rck

Nota-l2b informacje o znaczących zdaźeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu fi nansowym,

nie wystąp ły

Notał2c Prżedstawienie dokonanych w roku obrotowym żmian zasad (polityki)
rachunkowości, w tym metod wyceny olaz zmian §posobu spolządzania splawozdania
finansowego, jeżeli wywieąą one istotny wPtyw na sytuację majątkową, finansową i
wynik finansowy jednostki, ich pżyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansoweqo oraz zmian w kapitałe (fUnduszu} własnym

n e wystąpiły

Notal2d lnformacje liczbowe żepewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego za rok popźedzający ze sprawozdaniem za rok oblotowyi
nie wystwily

Notał 2e lnformaciq o wspólnych pżedsięwzięciach, Kóre nie podlegaią konsolidacji,
nie dalyczy

Nola-l2g wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej
20oń udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów W organie stanowiącym §półki;
wykaz ten powinien zawierać taęe informacje o procencie udziałów istopniu udziału w
zafządzaniu ofaż o zysku lub starcie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

Notal2h informacje o sporządzanym sprawozdaniu skonśolidowanym olaz
ewentualnych zwolnieniach i wyłączeniach z ieqo spożadżania

No 2l lnlormacie o transa ch z iednostkami I

1 12Ą3512,1a
2 Dataview Nłar.in ż6nlonówi- 21a139,17
3 kancelala pEwna irichaI skruch 733 00

podpsy,,, rJ ń 
"-rl


