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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31,12.2016 r.

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, pzedmiot działalności oraz nr w Ęestrze sądowym
nazwa: Mineral Midrange S.A,
siedziba : ul. KrakowiakóW 50, 02-255 Warszawa
działalnośc podstawowa: PKD 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
nr REGoN: 01 5303298
nr KRs: 0000300429

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:
Nieoznaczony

3. okres objęty sprawozdaniem finansowym
0 1 .01 .201 6-31,1 2,20 1 6

4, Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych,

5. Podstawa spoządzenia sprawozdania finansowego:
sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości Wynikające z przepisóW ustawy z dnia 29
września ,]994 

r. o rachunkowości,

6. Założenie konĘnuacji działalności:
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę W
dającej się Przewidzieó przyszłości olaz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroźenie kontynuowania wzez nią
działalności,

7. lnformacje na temat połączenia spółek
sprawozdanie finansowego nie jest sporządzone W Wyniku połączenia spółek oraz nie zawiera danych związanych z takim
połączeniem.

8, Omówienie pzyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w Ęm metod wyceny akłwów i pasywów (także
amoĄzacji), Pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie prryczyn i skutków
ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

w zakresie ewidencii środków tMałvch

Środki trwałe ewidencjonowane są w cenie nabycia t,], w cenie zakupu powiększonej o koszty dodatkowe związane z zakupem t

Przystosowaniem Środka tMałego do użytkowania, W przypadku impońu powiększonej o cło i inne obciążenia.
W PrzYPadku otrzymania środka trwałego w sposób naeodpłatny np- w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny
sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,

WańoŚĆ Początkowa Środków truałych ulega pomniejszeniu o odpisy amońyzacyjne (umorzeniowe), odpisy amortyzacyjne
dokonywane są Według rocznego planu amortyzacji.

Środki trwałe amortyzuje się metodą |iniową. Środki trwałe z grupy lV amodyzuje się z zastosowanie stawki 30%, z grupy Vll ze
§tawką 20%, natomiasi grupa Vlll ze stawką 20%. Możliwe jest W uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużJnie okresu
amortyzacji. odpisóW amortyzacyjnych dokonuje się W róWnych ratach co miesiąc,

Środki trwałe o wańości mniejszej niź 3.500,00 złotych są umarzane jednomzowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia
Pobierania korzYŚci z wykorzystania tych praw, Za wyjątkiem środków inłałych z grupy lV, rodzaj 491 _ zespołY komputerowe,
które są amortyzowane według stawki amorĘzacyjnej W Wysokości 30%,

Środki tnłałe w leasingu Wycenia się w wańości rynkowej określonej W umowie |easingu. okres amortyzacjijest róWny okresowi
trwania umowy leasingu lub okresowi użyteczności ekonomicznej W zaIeżności czy przedmiot Ieasingu zostanie wykupiony, czy
też nie. Przyjęte stawki amortyzacyjne są okresowo WeMikowane,

W przypadku zmiany technologii, Wycofania z używania lub innych pr4cryn powodujących trwałą utratę Wańości dokonuje się W
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wańość środka tMałego,

W zakresie ewidencii Wartości niemaierialnych i Drawnvch

WartoŚci niematerialne i Prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek
okreŚlonych w przepisach podatkowych.'Wańości niemateria|ne i prawne o Wariości mniejszej niż 3.5oo złoĘch są umarzanejednorazowo w miesiącu nabycia |ub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywańia tych praw. W innych kwestiach
dotyczących wyceny, o ile to możliwe, jednostka stosuje zasady określone d|a środków trwałych.
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w zakresie ewidencii towary i materiałv
Materiały o niewielkim znaczeniu z punktu Widzenia kosztóW działalności, jak też Wymagań kontroli, nabylvane W drobnych

ilościach, np, do celóW gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i bezpoŚrednio

odpisylvane W koszty,
Ewidencję rzeczowych składników majątku obrotowego prowadzi się W postaci ewidencji WańoŚciowej W księgach

rachUnkov{ych spółki oraz ewidencji ilościowej W magazynie, Przychody rzeczowych składnikóW majątku obrotowego są
wyceniane na podstawie dokumentóW zakupu. Zapasy towaróW i materiałóW Wycenia się w ciągu roku W cenach Zakupu

powiększonych o naliczone cło oraz opłaty administracyjne związane Z zakupem, Wycena rozchodu stanu magazynowego lub

szczegółowa identyfikacja towaru W przypadku licencji jest dokonyvvana wg metody FlFo, W ciągu roku różnice powstałe przy

inwentaryzacji i Wycenie są ujmowane jako zmiana kosztu Własnego sprzedanych towarÓW i matefiałÓW.

Wartośc materiałóW i towaróW podlega obniżeniu lUb spisaniU W pfzypadku utraty WańoŚci uż}łkowe,|. obniżoną WartoŚĆ tych

składnikóW ustala się W drodze oszacowania ceny ich Sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu Wańości

zalicza się do pozostałych kosztóW operacyjnych,
spółka sprzedaje oprogramowanie cocNos Wraz ze Wsparciem technicżnym, sprzedaż taka jest sprzedażą towaru, gdyż nle

jest możliwe sprzedanie oprogramowania bez Wsparcia techniczne9o,

w zakresie ewidencii przvchodów i kosztów

Przychody ze sprzedaży produktóW, towaróW i usług są odnoszone do okresu, którego dotyczą, Możliwe Jest ujęcie sprzedaży
usług w miesiącu częściowego wykonania usługi, o ile spółce na|eży się za te prace częściowe wynagrodżenie, Przychody
niezafakturowane W okresie, którego dotyczą Są rozliczane przez rozliczenia międzyokresowe.

W ciągu roku spółka ujmuje W kosztach działalności koszty poniesione w danym okresie i zw|ązane z przychodami danego
okresu. Koszty sprzedanych produktóW i towaróW oraz powstałe przychody i koszty finansowe Wpłyvvają na Wynik okresu,
którego dotyczą,

w zakresie ewidencii inwestvcii krótkoterminowch

Krajowe środki pleniężne i kredwy bankowe Wykazuje się W księgach rachunkowych W Wańości nomina|nej,
zagraniczne środki pienięzne:

na dzień ich ujęcia W księgach, W przypadku operacji sprzedaży lub kupna Walut Wycenia się według kufsu faktycznego, a W
przypadku operacji zapłaty na|eźności lub zobowiązań stosuje się średni kurs NBP z dnia poprżedzającego dzień transakcji,

na dzień bilansowy Wycenia się po średnim kursae NPB z dnia bilansowego,

lnstrumenty finansowe - na dzień zawarcia kontraktu foMard Wprowadza się go do ksiąg po kursie z dnia roz|iczenia transakcji,
Natomiast opc]e Walutowe wprowadza się do ksiąg w momencie ich zakupu powiększone o wysokość zapłaconej premii
opcyjne.j. Na dzień bilansowy instrumenty finansowe ujmuje się W Wartości Wyceny otrzymanej od banku, z którym został
Zawańy kontrakt / opcja Walutowa, Różnice z przeszacowania Wańoścl instrumentu finansowego, a takźe osiągnięte przychody
lub poniesione koszty Wpływają na Wynik finansowy,
Na koniec roku obrotowego zobowiązania i na|ezności z tytułu umów pożyczek podlegają powiększeniU o naliczone odsetki.
NależnoŚci długoterminowe z tytułu udzieIonych pożyczek są v\ryceniane metodą zamońyzowanego kosztu.

w zakresie ewidencii należności l zobowiazań

NaleźnoŚci i zobowiązania Wyceniane są W ciągu roku obrotowego W kwotach Wymagalących Zapłaty, Należności są wyceniane
Zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktuaIizujących dotyczących należności wątpIiwych. odpisy
aktualizujące tworzone są na na|eżności, W stosunkU do których czynności Windykacyjne nie przyniosły rezultatóW, a które
przeterminowane są powyżej 365 dni,
Rezerwy tworzone są na pewne lub o duźym Stopnju prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwotę można W sposób
Wlarygodny oszacowaĆ, Zalicza Się je do pozostałych kosztóW operacyjnych, Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia |ub
ustania ryzyka uzasadniającego ich tworzenie, zwiększają pozostałe przychody operacyjne. Wycenę rezerw dokonuje się raz W
roku na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego,

Wszelkie rozrachunki W Walutach obcych Wycenia się Według następujących kursóW:
1, operacje powstania nalezności |ub zobowiązania - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień Wystawienia faktury,
2, operacje zapłaty należności lub zobowiązań - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji,
3, na dzleń bilansowy - po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

odpisy mogą byó tworzone w ciągu roku |Ub.jednorazowo na koniec roku obrotowego,

w zakresie ewidenc|i aktwów j rezeM na oodatek dochodow

W związku Z Występowaniem prze.jściorłiych różnic między Wańość bilansową, a podatkową aktywóW i pasywóW, jednostka
tworzy rezeMę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
Aktywa z tytułU odroczonego podatku dochodowego usta|a się W Wysokości kwoty przewidzianej W przyszłości do odliczenia od
podatku dochodowego, W zwiąZku z Występowaniem ujemnych różnic przejściowych, które W przyszłości spowodują obniżenie
podstawy opodatkowania.
RezerWę z t}łUłu odroczonego podatku dochodowego spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagaJącego
w przyszłoŚci zapłaty, W związku Z Występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego W przyszłości,
WysokoŚÓ rezeM i aktywóW z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się uwzg|ędniając §tawkę podatku
dochodowego obowiązującą W roku powstania obowiązku podatkowego,
RezeMa i aktywa Z Mułu odroczonego podatku dochodowego Wrykazywane są W ba|ansie oddzielnie,
Wykazywana w rachunku zyskóW i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezeM i aktywóW z tytułu '

odroczonego podatkU dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego,

podpsy: .h/ ilł,r,,l1, Ń



DłuqotĄryałe umow o usłuol in

Przychody z Wykonyvvania niezakończonej usługi objętej umową, W okresie od dnia Zawarcia umowy do dnia bilansowego - po

odliczeniu przychodóW, które Wpłynęły na Wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie

do stopnia jej zaawansowania,
stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia

przychodu, W całkowitych zakładanych W budżecie projektu kosztach Wykonania usługi,

zasadv ustalania vwniku finansoweqo
spółka prowadzi ewidencję kosztóW na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane Wszystkie koszty rodzajowe dotyczące
bezpośrednio działalności spółki. Salda zespołu 5 oraz konta 791 na koniec okresu sprawozdawczego są przenoszone W

korespondencji z kontem 49o, salda konta 490 na koniec okresu obrachunkowego stanowią zmianę stanu produktÓW, Zmiana

stanu produktóW Wykazana W sprawozdaniu finansowym stanowi Zmianę stanu WyrobóW gotovvych produkcji W toku oraz

rozliczeń międzyokresowych. Wynik finansowy z działalności Spółki ustalany jest jako różnica wszystkich przychodÓW i kosztÓW

zaewidencjonowanych W roku obrotowym na kontach zespołU 4 i 7 ( uwzględnieniem opisanej powyżej zasady Ustalania zmiany

stanu produktów), których salda na koniec roku są przenoszone bezpośrednio na konto 860-

zasada istotności

W spółce obowiązują następujące uregulowania dotyczące pojęcia ,,istotności", o którym mowa W ań, 4 ust. 4a ustawy o

rachunkowości.
Ustala się, że informacje Wykazywane W sprawozdaniu finansovvym na]eżY uznaćza istotne, Jeźeli ich pominięcie |ub

zniekształcenie może Wpływaó na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkownikóW tych sprawozdań finansowych,
lstotnośó poszczegóInych pozycji będzie oceniana W kontekście innych podobnych pozycji,

Ustalając poziom istotności przyjmują się następujące kryteria:
-1% sumy bilansowej d|a pozycji bilansowych,
- 1 % przychodóW ze sprżedaży dla pozycJi Wynikowych-
spółka nie rozlicza przYchodóW i kosztóW z tytułu vvykonywania długoterminowych niezakończonych usług zgodnie zań.34ai
art. 34b Ustawy o rachunkowości, jeżeli udział przychodóW z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny W

całości przychodóW operacyjnych okresu sprawozdawczego.

zasadv ustalania podstawv ooodatkowania
l. Koszty podatkowe Są to konta:
- 401 Amortyzacja
- 402 zużYcie materiałóW i energii
- 403 USługi obce
- 404 Podatki i opłaty
- 405 Wynagrodzenia
- 406 Ubezpieczenia społeczne i inne śWiadczenia
- 407 Pozostałe koszty rodzajowe
- 740 Wańośc sprzedanych towaróW
- 755-,1 Ujemne róźnice kUrsowe Zrealizowane
- 756-3 odsetki zapłacone
- 756-5 Rata odsetkowa Leasing
- 757 KosztY fin.ze sprzedaży inwest,finansowych
- 765- 1 Pozostałe koszty operacyjn e -przekazafl e darowizny
- 765-13 Pozostałe koszty operacyjne-|ikW,s,T,
- 765-2 Pozostałe koszty operacyjne-straty maJątkowe
- 765-5 Pozostałe koszty operacyjne-zaokrągIenia
- 765-8 Pozostałe koszty operacyjne-sprzedaż Ś,T,
- 765-9 Pozostałe koszty operacyjne-inne
- 766 Wartość sprzedanych niefin,aktywóW tMałych
- 903 Koszty podatkowe
od sumy powyższych kont spółka odejmuje sa|do na koncie 904 Koszty niepodatkowe i W ten sposób otrzymuje kwotę kosztóW
podatkoWych,

ll, Przychody podatkowe to poniższe konta:
- 70,1 Przychody z działalności podstawowej
- 702 PrzYchodY z t}ł,refaktur za de|egację
- 730 SprzedażtowaróW
- 750-1 Dodatnie róźnice kursowe ZreaIizowane
- 751 Przychody fin,z dywidend,i udziałóW W zyskach
- 752-2 odsetki otrzymane-pozostałe Jednostki
- 752-4 odsetki otrzymane-jednostki powiązane
- 7 54 Przychody fin,ze sprzedaży inwest,finansowych
- 760-1 Pozost.przychody operacyjne-otrzymane darowiZny
- 760_1 0 Pozostałe przychody operacyjne-kary
- 760-11 Wynagr.z M,zapł,zasiłkóW chorobowych - ZUs
- 760- 1 3 PoZoSt. przych.operacyjne-dotacje

Podpisy



- 76o-2 Pozost, przychody operacyjne-odszkodowanie

- 76o-3 Pozost,przychody operacyjne-spiSane zobowiązanla

- 76o-4 Pozost,przychody operacyjne-nadwyżki majątkowe

- 760-5 Pozost.przychody operacyjne-inne

- 760-6 Pozost.pfzychody operacyjne-zaokr,

- 760-7 Pozost,przych,operacyjne-Wynajem lokaLu_

- 760-8 Pozost,przychody operacyjne-sprzedaz 5, l,.
- 761 Przychód ze sprzedazy skład,niefln,akt,tMałych

_::fl?r:?:'.,,rH3$"o1jr.n"ou* podatkowych Spółka sumuje powyźsze konta Vvynikowe i pozabilansowe iodejmuje saldo

3ij,?:"f ::3::e,"j?ji:!T:ffi'[ilŁi*o*.n,, od tak Wyliczonych przychodów podatkowych odeJmuje koszty podatkowe,

ZobowiązaniainależnoŚciWyraŻoneWWalutachobcychWycenionenakoniecokresusprawozdawczegoWedług
sia.i"Ó" kursu NBP zdnia30.12,2016r, Wg tabeli 252lNNBP12016

RezerwytworzoneSąnaprzyszłezobowiązaniaoznacznejWańoŚci'którychterminWymagalnościlubkwotyniesą
pewne,

9. lnne informacje na temat załączonego sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finasowego zawierają informacje określone załącznikiem ustawy, Noty i

objaśnienia niewystępujące *Śpói." luu ni"lstotne z puńktu wiazeńla wynit<u, ientowności i sytuacji majątkowej jednostki

zostałe pominięte,

')ll frĄ \,\fĘ
Podpisy: Ę. fu,,



BILANS/AKTYWA Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31,12,2016

AKTYWA

A. AKTYWATRWAŁE
l. Wańości niematerialne iprawne

,1, Koszty zakończonych prac rozwo,iowych

2, Wańość firmy

3. lnne Wańości niematerialne i prawne

4, Zaliczki na wańości niematerialne i prawne

ll. Rzeczowy maiątek trwaV
1, Środki trwałe

a) grunty (W tym prawo użytkowania Wieczysiego gruntu)

b) budynki, IokaIe i obiekty inźynierii lądowej i Wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transpońu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. zaliczki na środki trwałe w budowie

!lI. Należnościdługoterminowe
1, od jednostek powiązanych

, od pozostałych Jednostek, W których jednostka posiada
' zaangażowanie w kapitale

3. od pozostałych jednoslek

1,

2,

3,

lnwestycie długoterminowe
Nieruchomości
Wańości niematerialne i prawne
Dł u g ote rm i n ow e aktw a f i n an s ow e

a) w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje

inne papiery Wańościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa flnansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje

- inne papiery Wańościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach
Udziały lub akcje

inne papiery Wańościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

4. lnne inwestycie długoterminowe

V. Długoterminowerozliczeniamiędzyokresowe
1. Aktywa z lytułu odroczonego podatku dochodowego

2. lnne rozliczenia międzyokresowe

nr noty

N-,|

N_1

N-,t

N-1

N-1

N-2

N-2

N-2

N-2

N-2

l\-Z

N-2

N-7

N-7

N-4

N-10

N-lo
N-10

N-10

N-10

N_1 0

N-10

N_10

N_1 0

N-10

N-10

N-10

N_1 0

N-10

N-1o

N_1 0

N-10

N-10

N-,10

N-1o

N-5

N_5

N-5

31.12.2016 31.12,2015

903 460,02

494 375,45

0,00

0,00

55 137,03

0,00

479 700,1 5

494 375,45
0,00

28 266,62

71 980,58

1 91 956,52

202 171 ,73

0,00

0,00

{30 943,23

479 700,15
0,00

31 466,66

73 026.76

1 45 693,20

229 513,53

0,00

0,00

126,133,50N-4

N-4

N-4

0.00 0,00

0,00 0,00

130 943,23 126 133,50

490 094,97 223 335,34lV.
0,00
0,00

490 094,97
456 419,53

0,00

0,00

456 41 9,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 675,44
0,00

0,00

33 675,44

0,00

0,00

22712,00

0,00
0,00

223 335,34
187 159,03

0,00

0,00

187 159,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 176,31

0,00

0,00

36 176,31

0,00

0,00

19 154,00

22 712,00

000

19 154,00

0,00

1 181 945,00
43 819,35

Podpsy: N, l),lkh Ń
d



B.

BILANS/AKTYWA Spółki Mineral Midrange S.A, na dzień 31 ,12,2016

1

2

4

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materiały

Półprodukty i produkty W toku

Produkły gotowe

ToWary

ZaIiczki na dostawy

Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych

a) z lytułu doslaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięCy

powyżej 12 miesięcy

b) inne

^ Nateżności od pozostałych jednostek, w którychz' jednostka posiada zaangażowanie w kapitate
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostalych jednostek
a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyzej 12 miesięcy
b) z tytułu podatkóW, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

lnwestycje krótkoterminowe
1. krótkoterminowe aktwa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery Wańościowe

udZielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa fl nanSoWe

b) W pozostalych jednostkach

udziały lub akcje

inne papiery wańościowe

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktyvva finansowe

C) środki pentężne iinne aktwa pieniężne

środki pieniężne W kasie i na rachunkach

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

2. lnne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
NALEŹNE WPŁATY NA KAP|TAŁ (FUNDUSZ)
PODSTAWOWY

UDzlAŁY (AKGJE) WŁASNE
AKTYWA RAZEM 4 426 942,31 3 241 308,74

3 244997,31
5 310,00

2 337 848,72
104 392,87

ll.

N-10

N-1 0

N_10

N-10

N_1 0

N-10

N-4

N-4

N_4

N-4

N-4

N-4

0,00

0,00

0,00

0,00

5 310,00

2 496 226,57

0,00

0,00

0,00

1o4 392,87

0,00

1 920 388,78

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

658 712,35
129 489,49

129 489,49

0,00

529 2?2,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 837 514,22
1 795 955,70

1 795 955,70

0,00

13 616,00

27 942,52

0,00

205143,64

498 089,89
91 590,86

91 590,86

0,00

406 499,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 422 298,89
1 408 746,63

1 408 746,63

0,00

0,00

13 552,26

0,00

184 717,22lll.

N_4

N-4

N-10

N-10

N-10

N- 10

N-1 0

N-10

N-10

N-10

N-10

N-10

N-l 0

N-1 0

N-10

N-1 0

N-10

N_,l0

N-10

N-5

0,00

0,00

205 143,64

23 969,00

0,00

0,00

23 969,00

0,00

4 889,50

0,00

0,00

4 889,50

0,00

176 285,14
,l76 285,14

0,00

0,00

0,00
538 317,10

0,00

0,00

184 717,22
26 000,63

0,00

0,00

26 000,63

0,00

4 889,50

0,00

0,00

4 889,50

0,00

153 827,09

1 53 827,09

0,00

0,00

0,00
128 349,85

0,00

0,00

lV,

c.

D.

lilh,]ł,
lPodpisy



BlLANS/PASYWA Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31 .12.2016

PAsYWA
A. KAP|TAŁ WŁASNY

l, Kapitał podstawołvy
ll. Kapitał zapasowy, w tym:

- nadwyżka Wartości spżedaży (Wańóści emisyjnej) nad Wańością nominainą
udziałóW (akc.ii)

Kapitał z aktualizacji Wyceny, W tym:
- z tytułU aktualizacji Wańości godziwej

Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym:
- twożone zgodnie z umoWą (statUtem) spółki

- na udziały (akcje) Własne

zysk (strata) z lat ubiegłych
zysk (strata) netto

odpisy z zysku netto W ciągu roku obrotowego(-)

zoBoWlMANlA l REZERVVY NA zoBoWlĄzANlA
Rezerwy na zobowiązania

1, Rezerwa ztytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
dłUgoterminowa

krótkoterminowa

3. Pozostałe rezenły
długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterm inowe
1, Wobec jednostek powiązanych

, Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
-' zaangażowanie w kapitale
3. wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papieróW Wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) Zobowiązania Wekslowe

e) inne

Zobowiązania krótkoterminowe
1, Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie Wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

b) inne

, Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których-' jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie Wymagalności:

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

b) z tlułu emisji dłUżnych papieróW Wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie Wymagalności:

do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otźymane na dostawy

f) zobowiązania Wekslowe

g) z tytułU podatkóW, ceł, ubezRieczeń i innych śWiadczeń

h) z tytułu Wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjaIne
Rozliczenia międzyokresowe

1, Uiemna waftość firmy
2, lnne rozliczenia międzyokresowe

długoterminoWe

krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

nr noty

N_3

N-3

N-3

N-3

N-3

N-3

N-3

N_3

N-3

N_3

N-3

N-5

N-5

/v-5

N-5

N-5

iv-5

N,5

N-5

N-6

^/-6

/v-6

/v-6

N_6

N-6

N_6

N-6

N-6

N-10

N-10

N-10

N-10

N_10

N-10

0,00

N-10

N-10

N-10

N-10

N-1o

N_10

N- 10

N_ 10

N_1 0

N-10

N-10

N_1 0

N-1 0

N-1 0

N-1 0

N-,10

N-10

N-5

N-5

N-5

N-5

N-5

31.12,2016

1 422 434.20

31,12,2015

1 258 593.07

lll.

440 870,90

676 489,57

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

305 073,73

0,00

3 004 508,1 1

227 ,184,95

441 545,90
673 91 5,99

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
143 131,18

0,00

19827,15,67
137 369,80

lV.

Vl.

Vll.

B.
l.

ll.

86 988,00

0,00

0,00

0,00

140 196,95
0,00

140 ,196,95

738 009,61

37 970,00

0,00

0,00

0,00

99 39ą80
0,00

99 399,80

226 927,39

lll.

0,00

0,00

738 009,61
,197 268,96

0,00

540 740,65

0,00

0,00

2 039 313,55

0,00

0,00

226 927,39
0,00

0,00

226 927 ,39

0,00

0,00

1 618 418.48

4.

61 011 ,84
60 941,84

60 941 ,84

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 978 301,71
0,00

0,00

73 520,1 9

1 746 858,52

1 746 858,52

0,00

0,00

0,00
,156 870,73

0,00

1 052,27

0,00
0,00

43 228,45
42 925,65

42 925,65

0,00

302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 575 190,03
302 177,02

0,00

58 936,53

1 126 426,28

1 126 426,28

0,00

0,00

0,00

86 643,78

0,00

1 006,42

0,00
0,00lV.

0,00

0,00
0,00

0,00

4 426 942,31

0,00
0,00
0,00

0,00

3 241 308,74

l.,- Ąpodpisy



RAqHUNEK ZySKóW l STRAT Spółki Mineral Midrange S.A. za okres 01.01.2016 - 31J22016

Rachunek zysków i strat 01.01.-31.12.2016 01.01-31.12,201!

A. przvchodv nefto ze sprzedaży izrównane z nimi 11 147 392,79 8734833,17

- w W od jednostek pońązanych 0,00 0,00

Przychody netto ze spnedał produKów 4 836 350,2€ 4 791 659,48

ll. zmiana stanu Droduków (zwiększenie _ wartość dodatnia, zmnieiszenie - wartośó ujemną 0,0( 0,00

lIl, Ko§zt wytwoĘenia produKów na Własno potrzeby jedno§tki 0,0( 0,00

lV. Przvchody netto ze spźedaży towańw i materiałów 6 31 1 042,53 3 943 173,69

B. Kosztv działalności operacyinej t0 691 811,06 8 6,15 973,88

\mortyzacia 167 705,00 1 22 1 95,35

ll, zużvcie materiałów i eneroii 141 979,48 127 448,10

lll. Jśłuoi obce 3 245 885,12 2 943 557,87

lV podatki i opłaty,
15 161,2ę 22 806,3(

wtym podatek akcyzow 0,00 0.00

Wynagrodzenia 1 530 894,37 1 514 288,11

Vl, Ubezpi€czenia społeczne i inne świadceenia 340 786,1 9 335 1 92,0!

- emarńalne 136 959,00 136 908,20

Vll )ozostałe koszty rodzajowe 186 155,5,1 245 677,45

Vlll /vańośó spżedanych towarów i materiałów 5 063 244,1! 3 304 808,61

c. Zvsk ktratd ze spnedaźv (A-B) 455 581.73 118 859,29

D. Pozostałe orzychody operacyi ne 41479.97 125 307,E9

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aKywów trwałych 27 21,1,2l

ll Dotacie 0,00 0,00

lll Ąldl lrlirrniA Wrńdśći rh,VWów niafinansowch 0,00 0.00

14 268,72 1 25 307,89
lV. nne przychody op6racyjne

E. Pozostałe koszty operacyi ne 52807,23 761o7,25

§łret, rozchodu n iefingnsowvch akh/wów tMałych 0,00 31 912,69

ll, Ąktualizacja wańości aktywóW niefinansowych 0,00 0,0c

lll lnn€ koszty operacyjne 52 807,23 44 194,5ę

F. Zvsk k;tlatd z działatności operacyjnei G+D,E) 444 254,47 168 059,93

G. przvchodv finansowe 4 328.00 4 427,31

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,0(

a) od jednostek pońązanych, w tym: 0,00 0,00

- w których iednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

\} od pozostałych jodnost€k, w tym: 0,0( 0,00

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kaltaĘ 0,00 0,00

ll, od§etki 4 328,0( 4 427,31

- w tym od jadnostek pońązanwh 3 228,87 3 133,49

lll, Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 0,0( 0,00

- W jednoskach pońązanych 0,00 0,00

lV \ktualizacia wańości aktywów finansowych 0,00 0,0c

nne 0,00 0,00

H. kosztv finansowe 40 510.74 29 962,06

f,dsetki, w tym: 25 885,1 3 16 235,72

- w tW od jednostek pońązanwh 0;00 0,00

ll, Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,0(

- w tw od jednost€k pońązanwh 0,00 0,0a

lIl ĄKualizacla Wańości ak§^/vóW finansowych 0,0q 0,0(

lV, lnne 14 625,61 13 726,3Ą

l. Zvsk (stlatd brutto 0+/-J) 408 071.73 142 525,18

L, Podatek dochodowy w tym: 102 998,00 _606,00

M. Pozostałe obowlązkowe zmn ielszenle zysku (zwl9Ę1949!Ęty) _ 0,00 0,00

zYsK (STRATA) NETTo 305 073,73 143131,18

li) ,l ),,

I
,.lu |(arq/



Mineral Midrange S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWOW PlEN|ĘZNYCH (metoda pośrednia) (PLN)
Treść

A. Paepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
l. zysk (strata) netto
ll. Korekty razem

1. Amońyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
odsetki od leasingu

odsetki od faktońngu

odsetki naliczone od umóW pożyczek
odsetki umożone

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjne.j
Wynik zrealizowany na opcji Walutowych

Wycena opcji Walutowych na dn_31_12,2012 i na 30,t1.2012
Wynik ze spnedaży środków trvvałych

5. Zmiana Stanu rezeM
6. Zmiana stanu zapasów
7 . zmiana Stanu na|eżności
8,Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych. z WyJątkiem pożyczek i kredytóW
g, Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
,lo. lnne korekty

lll. Pżepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+ll)
B. Pzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

l. Wpływy
'l , Zbycie wańości niematerialnych i prawnych oraz ęeczowch aktywóW tMałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wańości niemalerialnych i prawnych
3, Z aktywów finansowych, w tym:

a) W jednostkach powiązanych
b) W pozoStałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udzialy w zyskach
- spłata udzielonych pozyczek długoterminowych
- odsetki
- inne Wpływy z aktywóW finansowych

4, lnne wpłyłvy inwestycyjne
ll. Wydatki

1. Nabycie wańości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. lnwestycje w nieruchomości oraz Wartości niematerilane i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym,

a) W jednostkach powiązanych
b) W pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe

4. lnne Wydatki inwestycyjne
lll. Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej (lłl)

c. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

l, Wpływy
1, Wpływ netto z Wydania udział w (emisji akcji) i lnnych instrumentóW kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3, Emisja dłuznych papieróW Wartościowych
4. lnne wpływy finansowe

ll. Wydatki
1, Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne vvypłaty na,rzecz włascicieli
3. lnne, niż wypłaty na rzeczwłaścicieli. Wydatki z podziału zysku
4, Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłuznych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umóW leasingu finansowego
8. Odsetki
9. lnne Wydatki finansowe

lll. Prżepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1-1l)

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.lll.+B,111a6.111;

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)

- o ograniczonej mozliwości dysponowania

01,0,1.-31.12.2016

305 073,73
170 597,41

167 705,00
0,00

10 957,48
12 903,47

2 382,01

-4 328,00

-27 211,25

, 27 211,25

89 B15,15
99 082,87

-5B0 647,52
70B 488,43
-413 525,25
,l15 932,50

,, 47st7l,r4

30 811,25
27 211,25

0,00
3 600,00

0,00
3 600,00

0,00
0,00

3 600,00
0,00
0,00
0,00

146 184,57
66 184,57

0,00
80 000,00

0,00
80 000,00

0,00
80 000,00

0,00
-tłs bzipii

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

337 839,77
0,00

128 243,67
0,00

1 04 908,06
0,00
0,00

76 481,13
15 285,48
12 921 ,43

._ ..,.-3ilą19,?i]- 12 4§8,0§:,
22 458,05

0,00
153 827,09
176 285,14

0.00

01.01._3l.,t2.2015

{43 131,18
_312 304,63
122 195,35

0,00
1 458,93
5 886,16

-4 427,23
0,00

31 912,69
0,00
0,00

31 912,69
-12 495,23
-87 026,45

415 966,77
_753 6,16,62

_30 700,07
0]00

,_16§ t73,,t§

44 519,74

34 644,71

0,00
9 875,03

0,00
9 875,03

0,00

0,00
9 757,50

117,53
0,00
0,00

83 518,36
83 518,36

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

-3g938,62:

419 398,94

0,00
414 938,94

0,00
4 460,00

590 735,27
0,00

360 000,00
0,00

112 761 ,92
0,00
0,00

85 361,72
5 886,16

26 725,47

_37$ §S8,,{0
_379 508,40

0,00
533 335,49
153 827,09

0,00



Zestawienie zmian kapitałów własnych Spółki Mineral Midrange S.A, na dzień 31,12.2016

Treść
Kapitał własny na początek okresu
Kapitałwłasny na początek okresu po korektach
Kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany kapitału zakładowego:
zmn iejszen ia (z tytułu)
- umorzenie akcji Własnych nie przekazanych W ramach programu motwacyjnego

Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
zmniejszenia
- umorzenie akcji własnych nie przekazanych w ramach programu motywacyjnego
- sprzedaż akcli w ramach programu motwacyjnego
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego:
zwiększenia (z tytułu)

- część zysku za rok poprzedni

zmniejszen ia (z tytułu)

- nadwyżka Ceny nabycia nad waftością nominalną umorzonyŻh akcji WłasnyCh

- wynik na sprzedanych akcjach W ramach programu motywacyjnego

- dopłata do WypłaConej dWidendy
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
Kapitału z aktualizacji vvyceny na początek okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zmniejszen ia (z tytułu)

- Wynik na sprzedanych akcjach W ramach programu motywacyjnego

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zyskz lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
zmn ielszen ia (Z tytułu)

- Wypłata dywidendy
- przeniesienie na kapitał zapasowy

Zyskzlat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto

Kapitał własny na koniec okresu
propon oW a n y pod z i ał wy n i h u f i n a n sowego
- zwiększenie kapitału zapasowego
- Wypłata dyvvldendy

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)

01 ,01-31 ,12.2016
1 258 593,07
1 258 593,07

44,1 545,90
(675,00)
675.00
675,00

440 870,90

673 915,99
2 573,58

1 4 887,51

14 887,51

12 313,93

10 353,13

1 960,80

676 489,57

143 131,18
143 131,,t8

143 131 ,18
128 243,67

14 887,51

305 073,73
305 073,73

1 422 434,20
305 073,73
305 073,73

1 422 434,20

01 .01-31 .12.2015
,l 497 727,36
1 497 727,36

568 516,60
(126 970,70)
126 970,70

126 970,70

441 545,90

:

(2 054 683,70)
2 054 683,70

1 405 333,70
649 350,00

1834717,31
(1 160 801,32)

189 822,14

189 822,14
,l 350 623,46

1 283 763,00

60 789,1 5

6 071,31

673 91 5,99

599 355,0;
(599 355,01)
599 355,01

599 355,01

549 822,14
549 822,14
549 822,14

360 000,00

189 822.14

143 13,t,18
143 131 1B

1 258 593,07
143 131,18
143 131,1B

1 258 593,07

poop,sy frJ lrSlt- k Ń



lnformacja dodatkowa Społki Mineral Midrange S,A, na dzień 31-12.2016

,Warto§ć,bitittó

Tytuł §tan na 01.0t.2016 Nabycle Lilsridacia spRedaż Aktual izacla stan na 31.12.2016

[99alY _ł?!9-1919.11y9|,_ Pl9-c_ I9_zy9J 9yy9l - - - - -
ooo 0.00 0,00 0,00 000 0,00

oo 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

lnne wańości niematerialne i prawne
7rli^?Li n. \^rad^ćći nipmrttrirlne i nrawne

109 785,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1 09 785,05

0,00 0,00 0,00 0,0c 0.00 0,00

Razem 1 09 785,05 0.00 0,00 0.00 0,00 1 09 785,05

ffiltość umolżę*ia Wańość'Hiao

Tytul §an na 01,01,2€16 Amóńyzaćja Dót.rózćhodóW KoreĘ stan na 31.12.2016 iłćtlo na 3,1.1ż,ż016

0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 9,-0_9

54 648,02 1 1 317,68 000 0,00 65 965,70 43 819,35

Zaliczki na Wańości niematerialne i prawne 0,00 0.00 0,00 0.0c 000 0,00

Razem 54 648.02 1,1 317.6€ 0,00 0,00 65 965,7( 43 81 9.3€

Na pozycję,,lnne Wartości niematerialne i prawne" składają się głównie oprogramowania, strona internetowa i licencje lBM cognos

ooop,. Ą/ llłh !, \{Ą,l



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S.A, na dzień 31-12,2016

pozycję ,,budynki, lokale i obiekty inżynierii tądowej i wodnej" obejmują nakłady poniesione na inwestycję w obcym Środku tryałym , lokal pźy ul,krakowiaków 50, warszawa

Pozycję "lnne środki tMałe" obejmują meble i pozostałe Wyposażenie zakupione do biura,

Nota-2c Środki użwkowane nie Wkazane w sprawozdaniu finansowm
nie douczy

Nota-2d zobowiązania wobec budżetu państwa tub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa

lłłśltąśó brrttlo

§tan na 01,01,2016 llabycie Likwtdacia §pnedąź AKualizacja stan ną 31,12,2016

1---]

---2
3--..i

,---:

o,00 0,00 0,00 U,UU 0,00 0,00

oo0 0,00 0,00 0,o0 o.00

99_d_y!!, 19!9]9_|-9!.] g!ry]liŁy!ię 
L,] ]9_d_o_,|_e_L |- 

y99]]9i---
Uuadzenia techniczne i maszyny

32 000,00 0,00 0,00 0,0o 0.00 32 000,00

286 908 5 38 629.63 2729,27 0,00 0,00 322 aoa.E

79o 174-4o 1 04 878,05 0.00 85 737 ,7 0,00 809 314,74

inne środki tMałe 258 692.32 28 373,7 noa o00 0,0c 2B7 066,09

1 367 775.2a 171 881,4a 2729,27 85 737,71 0,0( 1 451 ,l89.70

::--'ffiffi;frbr{.nił weitóśó netło

stan na 01.01.2016 AmońWacja Dot.rcxhodół1, Korekty §ian na 3l.,l2.2§16 Netto na 31.12.20,15

1 cruntv użńkowane wieczvscie

Dudynki. lokale i obi9!]y_|llłyli9ll].]9_d_9y_ęLLy99.!]9L_

U,UU 0,00 0.00 .9.99 0,00

2 533,34 3 200,04 lY9
25o 828,29
617 358,22

7,1 980,58
. 191 956,52uźadZenia techniczne i maszyny

środki transoońu 644 481.2o
J9-9-§-9:Y
5a 614.7 a5 737 ,7

.Yr:Y
0.00

29 178.79 55 715,5 o0c 0.00 84 894-3€ 202 1

Razem 888 075,08 1 56 387.32 87 648,1 5 0,0( 956 814,25 ł94 375.4r

poap,y, ,\of_, l)łt,]Ą \{ł/



lnformacja dodatkowa Spolki Mineral Midrange S.A. na dzień 31.12.2016

Nota-3b Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31,12,201 6

nie dotyczy

Nota-3c co do lub za rok
Lp Tńgł Ksofa

ysk netto 305 073,73

ll odpisy z zysku netto W ciągu roku obrotowego(-) 0,00

lll Propozvcia podzial zvsku / pokrycie straty 305 073,7
pueniesienie na kapitał zapasowy 305 073.73

lV Nie Dodzielonv zvsk / nie DokNta strata 000

Nota-3d stanu
Tvrd §łłn ńd 01-01;żu16 żWiókEtćnb ł|frtniśl§!§ńia f;ftlicź€ńi€ §tań ńt 31.J2.ż0l6

1 Kapitał (fundusz) podstawowy 441 545 90 0,00 675,00 0,00 440 B70 90

2 Należne Wpłaty na kapitał podstawowy C) 0,00 0,00 0,00 000 0,00

3 Udziały (akc]e) Własne G) 0,00 0,00 0.0c 0,00 000

4 Kapitał (fundusz) Zapasowe90 673 91 5,99 14 887,5 ,l2 313-9 0.00 676 489,57

5 Kapitał (fundUsz) Z aktualizacji Wyceny 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00

6 Pożostałe kapitały (fundusże) rezeMowych 0,00 0.00 0,0c 0,00 0,00

7 Wynik lat ubiegłych 0,00 0,00 0,0c 000 000
Wynik roku bieżącego 143 13,1,18 305 073,73 143 131,1t 0,00 305 073.7

9 odpisv z zvsku netto w ciaqu roku obrotoweqoc) 0,00 0,00 0(" 00n 0,00

Razem l 25a 593 o 319 96,1,24 156 120,1 0,0( 1 422 434,20

poap"y Ę/ tłL Jtr \}.[ł/



tnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S A, na dzień 31 j2,2016

nią odpisu aktualizującego, gdyż jesl to ;alelność od Decision Siream s.c, _ spółki założ enej plzez zaaąd i członka Rady Nadzorczej (nie jęst to należność wąlpliwa)

podpsy:... M ,il,l,i- Ą



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S.A, na dZień 31.12.2016

tłli

rozliczeń

Tytgl
włrtłść na
§{.o{,ż0{6

s{ńoś{ M
a| 4? 

'§l§
AKTYWA Rożlicr€niamĘ!żvoklesore .

^h^'- 
, frńlłl| 

^dr^.

,l9 154.00 ?3]-1?,9.o

2
0,00 0,00

lwmienić): 1o5 432,76 503 262.10

_-__----9_0--5_?Ł1

---__--___6--3-99;

------- ]-1-7-q].9_B_
8 304,24

9)
e)

__s_)

ś,
ą)

__q]

5.

202,50 ?9?,9-o.
599,24 99,9_q

1 796,76 70 5Ą

64 910,00 482 372,09

LZ-9]-7-,99.
18 777 ,09

35 055.00

pray9l99-a3J9ś91_o-Y3-11y-Y-9!ygill.]9.-ą-q9!ygląc-y-Lo-tg_p9p-?99lr,]ę_s-9--
1ilr-.l-ł-,,^łłouł,,^,\i^]§t.u/]^ńA\^/ś\/.znil 

^ddżAóIelvwrokuDoozednim

2B 500.00

4 1 40,00 _q_5-9!.9_c

PAsYwA Ro!Ę4eniamĘdzyokc§ore ,

9,
7.

j_el1t_t)3_y__a1_9§_ć__f !tty________________

i:ĘóśiĘ i;źljĘ!ri__r,9il9śińi[9]!-9 ]y_r_|"j-Ęiq'L _ - -__- - --_: -_
Pozo§tal€ rozlicz€nj. q]u99!_e_,1r]1,!!9!Y9_(}{y_!!!9!|_i_ć_)j

- _ - _ -- ---_- __- _ _ 9,9-9
0,00

spółka nie twozy rezeMy na śWiadczenie emerytalne, poniewaź spółka Zatrudnia młody personel i jest bardzo Wysoka rotacja pracownikÓW,

w pozycji,,pozostał rezeNvy krótkoterminowe" spółka prezentuje rezeMy na niewykorzystane urlopy, rezeMę na badanie sprawozdania finansowego l na premie

1\
podplsy-lfV !L, \łł/



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S,A, na dzień 31]22016

Nota-6c zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone Pnez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wokslowe;
nie Wstąpiły

Lp. zdótvliąldllh ltan m 0,t.Oł.ż$t6
..,.§żi:nil.
ii;i*lgo,t*

i}!a!łił§j 1 ró*u dó l} §§wiłtsi:ł]l{l dó
ol ixjiłEójS Ei;

zobowiazania wobec iednostek powiazanvch 0.00 o,Uo U,UU 0,00 0,00

2 zobowiazania wobec oozostafuch iednostel 226 927,39 738 009,6 738 009,6 0,00 0,00

--ą)
b)

0,00 1 97 268 96 197 268 96 0,00 0,00

tńułu emisii dłużnvch papieróW Wańościowych 0,00 --_---_9.09
540 7Ąa.65

0.0c 0.00 000

iryL9_r-g!-qy]ąią!i?-!!.a.]]:_o_ry-e_:_Z_gp-qyj-ą-z3li9!_tyJ-u]9-Le-e9]!9_t].I9!.]9l]]-9-,1__--_-
226 927,3ę 540 740.6a 000 0,00

0.0c oo0 00c 000 000
Razem 226 927,31 738 009.61 738 009.6 0,0( 00c

Tyo ią§o*idż{nia xnóta d*ta *vfiaó{|lrnści

a) <redvt w rachunku bieżacvm 440 000 00 zł 2ala,o4-2o

b) :aktorino odwrotnv 300 000 00 zł 2018_01-19

RAzEM 740 000.00 zt

podpsy: . ,M tW lr



lnformacja dodatkowa spółki Mineral Midrange S,A, na dzień 31,12,2016

nie wystąpw

roku i ',wałatranspońu oraz zakup i wyposażnia do biura
nż dżień łącznle zakupu spuętu

Nota.7dKosztwworzeniaŚrodkÓwtwałychwbudowie,środkÓwtrwałychnawłasnePotrzlby,wtymodsetkio:?,zskapitalizowaneróżnicekursoweod

nie wstąpiły

podpsy: ____\/ lr)Xl^ l,, Ń



lnformacja dodatkowa Społki Mineral Midrange S.A. na dzień 31 j22016

ilłL k

Nota-8a Struktura rzeczowa i ze
&:5,, :::=

1.
--r-. a_e_ -s-P i19-Ęy-9 9l!.g- _ - - -

ze sprzedaży towarów

4 836 350,26
6 311 042,53

RAZEM 11 147 392,79

w: .ń:"'§ńrnędet,,,RtaiottC
g §4§,,349,7§
{202,043,06



Nota_9a Rozliczenie głownych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

lnformacjadodatkowaSpółkiMineralMidrangeS.A.nadzień31.12.2016

Nota-9b Ustalenie

_____]t9_19_4_,_Ę

80 125,95
__---?_?-71?'09_

__-_-J_9?_?!,_0_o_
1 710,00ńre*a na badanie sprawozdania finans_o_we_g_o aa ?016

30 411,16 5 778,00rezeMa na premle ,--:-:,=-

Bę:ę.::yg l-t-ylrlg-p-o-9g-S-q_q9r-o-ę1-o-|9-s-9-1-a--qz-L"-l-9].9]_,-2-91-5-

yJ_c-g!-ągnqy-_o]y-s-ęl"-tryl,!-o]ryy-t

dodatnie róznice kursowe,- _wyc_el9_Lą9!_qllg_ry_q9$9yJ_9|,_y_ąl_{t_o_ryy_c.[

inne środki tnvałe w leasing_u ______

g9_q9!|ię1_o_ili9ę_iyi:g_tg_,_ryr9_ą9_ł9p_o_yj.ą_.ą!_yą|y_t9_yy9[y99_e-9-q9-s]9Y99Y--

dodatnie różnice kursowe - wycena należnośc!_wa_l9]9yy9!_______g-o-q?U].ę-,-o-.-!l-c-ę-[!l99-y9_:-yy9-e-r]?-!9.19119:-o]-y9]y]yyŁyl,-----

dodatnie róznice kursowe - wycena pozostałych nalezności walutowych od odbiorców

kraiowvch

457 833,62
261 135,32

705,04

,t99 793,08 ______1Z_9.6]|_,_0_9

______q9_9.8_8_,_0_q

49 616,00
134,

a l i czo n e o d s etk i o d u d z i e l on_y_c_| _p 9_r_y_._łę!_ _ _ _
151 137,

'B 
zióiró

15 364,06
8,08 2,o0

,1 188.80 226.oo

podpsy |X/ ,il\{r, lł Ń

12 21B,21 2 321 ,o0



Informacja dodatkowa spółki Mineral Midrange S,A, na dzień 31,12,2016

Nota.

wY§r§sEói!ienie śtsń ns 01,§1.2016

K*nĘ.błil§D Ba
:.,3l-lŁż01€] od9i§ *ii§itiz§iacy sidnfrd 1rltlźo1§.

1--r,

--ł
5

vateriałv
Półoroduktv t produkiy W tohu
produktv ootowe

7elic7ki na dostawv

0,00
0,00
0,00

1o4 392.a7
0,0c

0,u0

0,00
0,00

1o4 3s2,a7
000

0,00
0,00
0,0c
0,0c

0,0c

0.00

0,00
0,00
00c

5 jl0 0C

1o4 392.87 0,0( 5 310.00

Nota- l oc Krótkoterminowe aktwa f inansowe

\,{yazaBgólnien-E

łtwirłrłrłń§ nł
,,.jl,{2,ż6t6 odbts AKuóllżuiit§! .12-2l}1 B

o,1.d,Łu§la łvlqk§z€ni9

--1.-.
_-?)_.

-!)-
--9)_
_-!)

_:ii_
__ł_
__9)-

_9)

:ó_
b)

l---i,

lą.

kEiiotefrnirwe akiywa finansowe w jednostkach

P_o-ry,]9-z_ą!y-c-|_l- - - - - _ - _

!g_zj9ly.]9!_ -ą!9le- - - - __

[l9_p_a!_|_e]y_!9(9_§9|o_,!_e__________________

99i]9]9l,_e- !-9:y_"-,ś!__
|,ry]ę-!!9!!91ęlq|lo-,l-e-_ą!9ry_ąJ!]9:1-s9J-e_---

,rr_ojrs!cflt_.]!-"-g'!tYy_ą-f!!_ąt]:-o]!-e--Y-P-o-z-99J9Jy-c-|]-------.

,!9-z]gjy.,]-Ę _ą|9lę - --_
lnne pap|ery wartośclowe

udzlelone pożyczki

inne krolkoterm,nowe aklywa f ńan_s_os_e____

_91-o-q [ _P!9l,!ę!!l9-,-i,] !-e- -ą|!Yy-l -Pi9lt!9-ż]]9
srodkl pleniężne W Lasle, na ,ach_^lt_ach__

l.,l,:9-! lq9}] -p -"-:-9ł I,-u_

Lrqg_e!lyy_ę-ęs.nlęl"_"-

26 o00,63|-- 
9:9_r_

-_ -9.-O0-

.-?-6__0-q9.9_3-

.-_----_9.-09-

._-!_-8-9-9.i9-

.-__--__9.99_

____-----0.9_0_

____{-8-qą99.

__--_-__9.9_q

_1§-3--8-?Z,99

_1_5_3__8_?Z.99

__-_--__9,9_q

--_---_-9.9!
0.00

1,1 605.00l
o,o0

0,00

1 1 605,00

_ _ __ ___ _ __ ________-0_,_0-q,
3 600,00

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ---0-,_0_9

_ _ _____________ ___ _0_,!-9

3 600,00

__ ___ _ ___ ___0_,-Ę
0,00

_ - - - _ _ - -1 9_ !3! _9? _3_ ?9
0.00
0.00

0.00

_ -- __19_9-3-q,q9,1
o o0|__---_--_------------1
0,00---------i163;;il

__ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ___0;q9.

- - - - - - - -- - - - - - - - -0-,9-q,

___________ _ __ ___o-p_g.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ _0_,-0!

-- - __-_---- _9-9-0_0-,p-9

----, _- _-- -- __---0_9-9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _0_,-0-9

, - - - - - -1 -6- !9? -19 -5-?-l
0,00
000

L ónn

___?9_9_6_9,_0_9l

_ _________ 0__o_ql

0,00l
23 969,00I- 

_____".____q;.-il

____ _ _ _ _ _- - --4-99_9-,-5-0-,

___ __ _----0-,_Ę
0,00'-- ---*-4 

ó6§:,i
'-- ----.--- -ó.On

' 
-- -'.'.- --.'-1'ń 

j"- i-i 4
_--- -- 1-7-9-?9,5.17

0,00

- - -_-:--_-- - - - - - - -.-ł.0
0.00

0.00l
------------------:'::l

0 UU]

_-------.. --_ _. _ _ _0"09_

- - _ - _--_ _-- - - - - - - __0.99_

0,00
0,00
0,00

000
0,00

0,00

,-------_------_---9.9-q
0,00

0,00

. - _ - _ - - - - - -- ___ -- --9.-0-q
0.00

.__ _____ _?9_969ł_0.

. _____ _____9!9
_______________---qp_0.

______-___ ?9-9-69ł9

- - ___- _--- -- _9ł9

- - _ - _ --- _ - _-- -4_ 9-8-9.q9
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Nota-1 Od I nformacje szczegćrowe dotyczące i nst!!!:!Ey

teiłłiin spłał oprot§htiĘlnic vfy€en.

Ę $lyse_clłuo!łienie 3r:t2"rol§i- ti€z dł-3'l,[ą.201€

23 969,0t )o17 lok stałe 4% rocznie

138 051,34
Pożyczki krótko- i długotemlnowe wycenlane

są w !Wocle nalezFel zaołaIy. 7 tyfr,7e
oc]setki naliczane są od niespłaconego salda,

Pożyczki udzielone członkom Zauądu

26 148.00 2018 rok fełe 4oló locznle

26 148,0( 2019 rok łałe 4% rocznle

26 148,0( 2o2o rok ,tałe 47o rocznle

26 14a,ol 2021 rak ,tałe 4% .ocznie

?6 14a oC 2o)? lok *ałe 4olo roczn]e

)o23 lók stałe 4olo rocznie

26 14E.00 2824 (ak

2025 lo( {ełe 4oló rocznle

26 148.0( 2g26 loK itałe 47o rocznle

26 148,0( 2027 rck ilałe 49o rocznle

26148,o( 2028 lok ,tałe 4% rocznie

26 14a,a 2029 lok itałe 4% rocznie

4 59) 19 2030 rok stałe 4% rocznle nabycia

]ożyczki udzielone pracownlkom

1 ,a9 5r 2016 rok *ałe 4oló rocznle

13 086,48
2

3 600,0c 2017 rak *ałe 4% rocznle

3 600,0( 201 8 rok ;tałe 4olo rocżnie

3 600 2019 rok ;tałe 4% rocznie

3 60( 2o2g @k ;Iałe 4ó/a rocznie

3 600,0t )o2 1 lók stałe 4olo rocznie

3 600-00 2022 lok łełe 4old rocżnle

2 588,96 2023 |aN iiałe 4% rocznle

---- Rffi żr".kl "drie!9roerry_rąZ!_9!§9!@!-
518 953.47

W'
^/ 

tł.r,/*



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S,A, na dzień 31,12,2016
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środków pienieżnvch pnvięta do racnunxL

.,. :. Ródżałś.o*kó* phłĘiilyćh 8I.ń ł*Orfl |?§lt §łan ns 31ili z0,tc
zńbnł §tanq
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m,IaniĘ:łk{€§§
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-,1.-
--?..

3

---------_?_6-??-J?
148 204,36
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- - - _ - - - - _ - __ -ŁB--0-q ].-61
000
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Razem środki Dienieżne i ich ekwiwalenty l53 827,0! 176 2a5,14 22 458,05| 0,0(
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lnformacjadodatkowaSpołkiMineralMidrangeS.A.nadzień31'12,2016

wodowe,Nnłz-77a lnfarmaaie o orzecietnvm w roku obrotowym zatrudnieniu, z p9!?!9Ęm n_a g!up!3

Lp
]Wi§żcz6gółnien|6 ,p,n e§ięlne:

zatru,dnieilis
uatr§dni€ńi*l rta

,g{.Ol,z0t6 ..

rżtrudtłienie na

'3{;12.2016

1
]racownicy działu DEV 2 2

2 Pracownicy działu PS 1 1 1

Pracownicy działu COG 6 Ę 7

4 Pracownicy działu SUP Ę E

5 Pracownicy działu DM 4

6 Pracownicy działu ADM a 3

7 Pracownicy działu JDE 2 2

8 Pracownicy działu AF 2 0 a

Razem 24 2e 27

Nota-l1b tnformacje o Wnagrodzeniach, Wpłaconych lub należnych osobom wchodzącVm W skład organów

zarz hi albo adminis

-p l/Ylsrczególnitłie wyńe§rodienie l0{6

1 r/vvnao rodzeni a zarzadu 60 000,00

z /y'vnaqrodzenia RadV Nadzorczei 6 029,55
Razem 66 029,55

lnne nalezności od Zarządu i Rady Nadzorczej wynoszą 1 ,010.,l60,37 zł.

Nota-l1d tnformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawionego do badania sprawozdań
finansowvch. wvpłaconvm lub należnvm za rok obrotowy

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - lnstytut Studiow Podatkowych Modzelewski i
Wspolnicy-Audyt Sp. z o.o.

Li wykaz crynności wyłonywany§h,prrez bisł§e§c rewid*nta kwota bnrtto

1 ]bowiazkowe badanie roczneqo sprawozdania finansowego 1,1 070,00
2 inne usłuoi Doświadczaiace 0,00
J usłuoi doradztwa podatkoweqo 0,00
4 oozostałe usłuqi 0,00

Razem 11 070,0c

Nota-l1c lnformacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w

skład z i albo admini
Lp Wyszcze§ól*iunię kwóta Stan *a §1.1t.2016 termin spłłty

1 Pożyczki i inne świadczenia udzielone Zarządowi

233 093,58

689 513,1 1

2017 rok

26 48.00 2018 rok

26 4B,00 2019 rok

26 48 00 2020 rok
26 48.00 2021 rok

26 48,00 2022 rok
26 4B,00 2023 rok
żó 48 00 2O24 rok
26 48.00 2025 rok
26 48,00 2026 rok
26 48,00 2027 rok
26 48.00 2O28 rok
26 48,00 2029 rok

142 643,53 2030 rok

2 lnne świadczenia udzielone członkom organów nadzoru 32o 647,2e 320 647,26 2017 rok
Razem 1 010 160,37 1 010 160,37

podpisy: l,J^ Jtł Wq/



lnformacjadodatkowaSpółkiMineralMidrangeS'A.nadzień31.12.2016

Nota_1 2a lnformacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegĘch ujętych w

sprawozdaniufinansowymrokuobrotowego,wtymorodzajupopełnionegobłęduoraz
kwocie korektv,

nie wystąpiły

Nota-1 2b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a

nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

nie wystąpiły

Nota_l2c przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (PolitYki)

rachunkowości, w Ęm metod Wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania

finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuacię majątkową, finansową i

wynik finansowy jednostki, ich p]zyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku

finansowego oraz zmian w l!ąpitałe (funduszu)

nie Wystąpiły

Nota_l2d lnformacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok

Nota_1 2e lnformacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

nie dotyczy

Nota-l29 wykazspółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20%

udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz

ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w
zarządzaniu oraz o zysku lub starcie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,

nie dotyczy

Nota-1 2h informacje o sporządzanym sprawozdaniu skonsolidowanym oraz
ewentualnvch zwolnieniach i wvłaczeniach z ieqo sporządzania

nie wystąpiĘ

Nota-l2f lnform o z ml
Lp nazwa podmiotu Wańośc obrotu w 2016r rodza.j transakcji

1 Decision Stream S,C 1 723 775,15 USługi programiStyczne

2 Dataview Marcin zantonowicz 327 980,38 Usługi programistyczne

Marek Wojtachnia MUS|C & MoRE 98 400,00 .isługi programlstyczne

4 robeń twarowski com 45 234,48 Jsługl programlstyczne

Kognitylvna owca Tomasz Lewicki 149 891.49 usługi programistyczne

Razem 2 345 28,|,5(

nie dotyczy

podpisy: /\J ti,}łr, lln Wq/


