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7. PoDsTAWoWE INF0RMAaIE o sPóŁcE w 2073 R0,KU

Nazwa (Firma)i MlNERAL MlDRANGE spółka Akcyjna

siedzibaI ul, Jana lll sobieskiego 110, 00-764 Warśzawa

Tel: 22-840-85-00

Fax: 22-880-94-08

KRs:0000300429

NlP:526-26-75-144

REGoN|015303298

w*w.mineralmldr6nqe,com P/h
§łĄrys+e@qdlńJ htry.w'*.x rFr.^rł^Ąx@fiq64srelF,xrs@ź.
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2. qRGANY jPóŁKI

zarząd spółki

skład zarządu na dżień 31,12.2013 r.:

. Tomasz M. Lewicki Plezes Zarządu

. Marek s. Wojtachnia - cżłonek Zarządu

Rada Nadzol.za spółki

skład Rady na dzień 3\.1-2.2ol3l.|

. Robert TWarowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Zantonowicz - czlonek Rady Nadzorczej

WieslaW Ponto - członek Rady Nadlorczej

Michal skrLch - cżlonek Rady Nadzorc7ej

Piotr NadoIski członek Rady Nadzorczej

www.minelalmidrange,com
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3. zDARZENIA I|TITNIE wpŁyWA]ĄcE Nl oztlłll,tuość ponosrrl

Początek roku był dla spółki okrese.r inwestycji w akcje marketingową irozwój działu sp.zedaży,

Efektem te8o jest 8enerowanie straty W trzech kwartałach. Natomiast skuteczna akcja

marketin8owa idobre kontakty z firmą lBM urnożliwiły spółce zwiększenie sp.zedaży, a co za tyrn

idzie WVgenerowanie zvsku na koniec 2013 roku, spólka skupiła 5ię róWnież na zmniejszeniu

kosztóW dzialalności podstawowej, W tym celu została usprawniona struktura or8anizacyjna W

firmie, co przekłada 5ię na łatwiejszą kontrolę pracy ikosztóW.

W kolejnym Ioku działaInościSpółka kontynuowała rozwój poprżez pozyskiWanie nowych klientóW

oraz kontynuację obsługi i sprzedaży do istniejących klientóW. szczesólnie to ostatnie sianowi

istotny udział W przychodach spółki, a jest możliwe dzięki utrzymywaniu Wysokie8o poziomu

satysfakcji klientóW za sprawą profesjonalnej obsłu8i i Wykwalifikowanych p.acownikóW spółki.

lstotnym elementem Wpływającym na znaczny (prawie 50%) Wzrost przychodóW ze sprzedaży

towaróW W 2013 roku W poróWnaniu do 2012 roku była sprzedaż licencji lBM co8nos oraz |BM

sPss. Dodatkowo portfel sprzedaWanych produktóW zostal poszerzony o rozwiązanie lBM iLoG,

które znalazło dUże zainteresowanie Wśród nowych klientóW 5półki.

Dodatkowo na Wynik finansowy miaty WpłyW Wdrożenia oprogramowania lBM cocNos oraz

usłu8i konsultacyjne śWiadczone dla obecnych, jak i nowych klientóW spółki, mimo te8o, że

prżychody za usługi W 2013 roku są dużo niższe niż W 2012 roku.

W lll kwartale 2013 roku zakończyło się Wdrożenie systemu do budżetowania oparte8o o

opro8ramowanie lBM cocNos TM1 u klienta z sektora bankowego, należącego do austriackiej

8rupy bankóW która działa na po]skim rynku od 1991 roku, Po odbiorże systemu przez klienta

spółka otrzymała dodatkowe zlecenia na .ozwój systemu, Ponadto bank dołączyl do g.ona

klientóW spółki, dia których świadczone jest miesięczne Wsparcie technicżne systemu.

wW,minelalmidrange,coń Nńl
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Pod koniec rokU zakończyło się także Wdrożenie systemu do budżetowania i raportowania

oparte8o o platformę lglV] cognos Express dla instytucji z sektora fin6nsowego, która je5t

najWięk§zą oraz najdłużej dżiałającą instytucją finansową na polskim rynku kapitałowym,

W 2013 roku spółka sprzedala licencje lBM cognos Express do fi.my będącej liderem ubeżpiecżeń

direct w Polsce. Wdrożenie ma się rozpocząć na początku 2014 roku i zakońcżyć się w dru8im

kwartale 2014 roku.

//ąwW.mineralmidrange.com
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4. INF0RMACIE o NABYCIU AKctl WŁASNYCH

W 2013 roku spółka nie skupowala akcjiwtasnych.

Ul Jóna sobigsk,69o 1l0 lel l4a228408500 ld +4a228a09408

ne.mine.almadrange.com M ll,
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5. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

W kolejnych mie§iącach roku 2014 spólka będzie kontynuowala rozwój poprzez:

- dalszą akcję marketingową oferowanych prżez spólkę rozwiązań i ustuB;

- realizacja projektóW u nowych iistniejących Klientówj

, podtrzymywanie dłuEotrwałych relacji biznesowych z pozyskanymi Klientamij

- rozwój nowego produktu oferowanego przez spólkę t.j. lBM itoc;

- urUchomienie W roku 2014 motywacyjnego programu opcyjne8o dla Wybranych kluczowych

pracowników.

M.min€lalmldl6nge.coń a/ lJ
tW.&Exł'ódśo!od.qklwfur@6!óq..xRsm@ŹMP*
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH KOSZTÓW I PRZYCEODÓW

6.1. Koszw PoDsTAWoWE

Kosżty podstaWoWe W roku 2013 roku stanoWiłyi

. Wyna8lodzenia W roku 2013 W kwocie 1 ,7o7.687,69 zl

. Usługi obce w roku 2013 W kwocie 2.653,851,43 zł

. zużycie materiałóW ienergiiW roku 2013 W kwocie 151.243,33 zł

. wartość sprzedanych towaróW i materiałów w roku 2073 w kwocie 2,!43.792,43 żł

. amortyzac.ia, podatki iopłaty, ubezpiecżenia społeczne i inne rodzajowe

W roku 2013 r. W kwocie 656.176,45 zł.

6.2 PRzYcHoDY PoDSTAWoWE

6tóWne prżychody uzyskane przez spólkę W roku 2013r.I

przychody ze sprzedaży produktóW W Wysokości 4.609.579,65 zł

przychody ze sprzedaźY towaróW i materiałóW W Wysokości 2,755.083,36 uł

wwv.minelalmidrange.ćom
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7. PMCE MDAwcZo - RozowoJowE

W 2013 roku spółka nie prowadżila prac badawczo-iozwojowych.

ew.mineralmldtange.coń N l};
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B. 9YTUAĄ]A FINAN'0WA ,PóŁKI

Podstawowe dane finansowe spólki na dzień 31.12.2013 r. były na5tępujące:

opisI

- Wartość netto aktywóW trwałych

- zysk/strata ze sprzedaży

- Zysk nelto

- suma bi ansowa

?1.72.2073

1778 91a,47

51 901,68

]a 256,84

5 635 746,42

3!,72,2012

7 34a 7Ia,79

, 4 339,92

77 o7o,13

4 744 a67,24

wW.mineralmidrange.com )J l^
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9, PŻDSTAWDWE W9KAźNIKI qHAMKTERY7U]ĄCE DZIAŁALN0ść JEDNq|TKI

Wskaźnik plynnoś€i l

W§kaźnik płynności ll

W§kaźnik płynnoś.illl

Rentowność majątku

Rentowność kapitału Wlasnego

Reniowność §przedaży netto

szybkość obrotu zapa5ów

7,a7

7,84

o,32

1,4%

2,6%

1,1%

4

w{w.minelalmidaange.com MlĄ
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10, ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

spółka nie posiada oddziałów anizakładów.

www.mineralmidrange.coń Ą/ k
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11. lNFoRMAc]E o lNsTRUMENTACH FINANSOWYCH

11.1 W ZAKREslE RYZYKA F|NANSoWEGo

W szcze8ólności: zmiany cen, kredytoweto, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych

oraz utraty płynności finansowej, na jakie naraźona je5t jednostka,

spółka finansuje swo.ją działalność z bieżących WpłyWóW 8otóWkowych z tytułu naleźności,

Przestrze8ana jest zasada dopasowania rotacji płatności zobowiązań do rotacji Wplywu należności,

Dodatkowo obowiązuje zasada maksymalne8o możliwe8o dopasowania zapada]nościaktywów i

finansujących ich pasyWóW. spółka o8ranicza ryzyko płynności poprzez bieżący monitoring

należności/zobowiązań, Ponadto spółka na bieżąco Windykuje należności,

11.2 W zAKREstE PRZYJĘTYCH PRzEz JEDNosTKĘ cEtÓW I METoD zARzĄDzANlA RYZYKlEM
FlNANsoWYM

tącżnie z metodarni żabeżpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których

slosoWana jest rachunkowość zabezpiec7eń.

spółka jest narażona na ryzyko Walutowe z tytułu transakcji za8ranicznych, gdyż tylko eksportuje

swoje usiu8i.

W ce u uniknięcia dużego ryzyka żWiązanego z różnicami kursowymi MlNERAL MlDRANGE s,A, W

2013 roku żaWiązała opcje WalutoWe, Nie jest to instrument zabezpieczając, tylko zostal zaWarty

W celach handlowych.

spółka korzysta z finansowania zeWnętrżne8o i W związku z tym jest narażona na ryzyko zmian

5tóp procentowych, a]e ryzyko jest nieznaczne, bo kredyt jest krótkoterminowy z terminern spłaty

do kwietnia 2014.

wYw.mineralmidrange.@ń ll
K6FryResi!Śą@4.kFsm@e
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t1.3 W zAKREslE ZATRUDNlENlA PERsoNELU

w szczególności: utrata kluczoWych pracownikóW oraz trudności W pozyskiwaniu nowych

specjalistóW,

spółka oferuje pracoWnikom ciekawą ścieżkę kariery oraż stały rozwój, poprżez udział W

szkoleniach, Warsztatach i e8zaminach certyfikacyjnych, Ponadto spółka ogranicza ryzyko utraty

kluczowych pracowników poprzez wypłacanie im premii uznaniowych oraz projektowych.

11.4 W zAKREslE lNSTRUMENTÓW zABEzPlEczAJĄcYcH

spółka nie stosuje instrumentóW zabeżpi€czających,

WarszaWa 14,02.2014

zalząd,.

Marek s.Woitachnia

-,/rffi,"#r.r,,^
Plezeszalządu

www.mineralmidrange.coń
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