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NIEZALEŻNEGO BtEGŁEGO REWrDENTA

D a Walrego lgronadzen'a oraz Rady Naozorc/ej

Pżeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Minerąl Mldrange s.A., ż

siedżibą W Warsżawie (00-764) przy ul, Jana sobieskiego 110, na Kóre składa sięi

1, Wprowadzenie do sprawożdania finansowego/

2. bilans spoźądżony na dżień 31.12.2011 r.l który po stronie

zamyka się sumą

3, rachunek zyskóW i strat

W WysokoŚcj

4. żestawienie zmian W kapitale Własnym ża

Wykażujące zmnlej§żenie kapitałÓW Własnych o

5, rachunek pżepływóW pjeniężnych za okres od

zmniejszenie środkóW pieniężnych o

6, dodatkowe informacje i objaśnienia.

ża okres od 01,01,2011 r. do 31.12.2011 r,

aktywóW i pasywóW

4.607.r4'.,t2 zl,
Wykazujący ży5k netto

42,oo2A3 zł,
okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

!,260.407 |o2 żł,

01.01.2011 r, do 31.12,2011 r, Wr/kazujący

l
l
l

30.745,68 2ł,

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z działalnoki odpowiedzialny jest zarąd Mineral lYidrange s.A.

Zarząd Mineral Midrange s,A, oraz ąłonkowie Rady Nadzorczei §ą żobowiązani do zapewnienia,

aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzlałalności spełniały Wyrnagania pźewidzlane

W ustawie z dnia 29 Września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z

Ńźn. zm,), zwanei dalei,.ustawą o rachunkowoścj".

Naszym zadaniem było zbadanie iWyrażenie opinii o zgodnościtego sprawozdania flnansowego z

Wymagającymi żastosowania zasadami (polityką) rachunkowoŚci oftlz czy rzetelnie i jasno

pźedstawia ono, We Wszystkich istotnych aspektach, sFuaqę majątkową i finansową jak też

Wynik flnansowy spółki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego

spoźądzenia.

Badanie pżeprowadziliśmy stosownie do postanowjeń|

7, rczoz;alu 7 usta\ły o rachunkowoŚcij

2. krąowych standardóW rewi4i finansowei, Wydanych pżez Krajową Radę Bi€łych

RewidentóW W Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaPlanowa]iśmy i przeprowadżiliśmy w taki sposób/ aby

uzyskać rdqonaIną pewność, pozwatającą na Wyrdżenie opinii o spńWozdaniu. W szeególności

badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych pżez jednostkę żasad (polityki)]

rachunkowości i żnaczących sżacunkóW, sprawdzenie - W przeważającej mierże W sposób
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WYryWkoWy - dowodóW izapisóW kięgowych, z których Vlynikają licżby i informacje zawarte

sprcWozdaniu finansowym, jak i całoŚciową ocenę sprawozdania flnansowego.

UWażany, źe badanie dostarczyło Wystalczającej podsta!Ąy do Wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane licżbowe lobraśnienia

słowne:

przedstawia źeĘlnae ijasno Wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej

i finansowej badanej iednostkl na dżień 31.12,2011 roku, jak też jei Wyniku finansowego

za rok obrotowy od 01.01,2011 r. do 31.12.2011 r,,

zostało sporżądzone żgodnie z lvymagarącymi zastosowania zasadami (polityą

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ki€ rachunkowych,

jest Zgodne ż Wpływającymi na treść sprawozdanla finansowego pftepisaml prawa l

postanowieniami statutu Mineral Midńnge s.A.

1.

2.

3,

xlu.z9wy Bi€gly Rewident

] "\' i
|,i[][l, '' u*ia r,v/..i.r.'

'&egńewident
Nr ewidencyjfly 10370

tnstytlt studióW PodatkoWych
Modrelew§ki l W§pólnicy-AuDYr
sp. z o.o., WaEzawa
lll. Kaleńska 8
Nr ewidencyjny

sprawozdanie z działalności spółkj Jest kompletne W rozumieniu ań. 49 ust. 2 ustawy o

rachunkowości, a żawańe W nim lnformacje, pochodzące ze zbadanĘo sprawozdania

finansowego, są z nim zgodne,

Warszawa, 14,02,2012 r,

l
l
l
l
t

lerzy lewandowsld
WlcepĘzes zar.ąfuWrcepĘzes aaEąpl
8le9ły {ewident /
,, 
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MI ERAL MIDRA 6E s.A.

RAPoRT

l{tEzALEżNEGo BIEGŁEGo REWIDENTA

UZU PEŁNIA!ĄCY OPINIĘ

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FII{ANSOWEGO

Mineral Mid]ange s.A.

1{A DztEŃ 31.12.2ott R.

lrrrtlńn sfudlóYr podłiłowydr 
'{odźel{.ki 

i wsBólnlc, AUDYT sp. u o.o.
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MINERAL MIDRANGE s.A.
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DZIAŁALNośC1 ]EDNoSTKI L8

IV. żDARżENIA Po DAclE alLANsU

:ijt}.tut stu.riów padłtkr},iYch r'irażearw§ki i §§pólni€, 
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czĘśĆ oGÓLNA

1. zLEcENIE l REALIzAclA zLEcENIA

zaftąd

Mineral Midrange s,A.

- określanei niżej jako społka -

zlecił nam żbadanie sprawozdanaa finansowego za rok obrotowy 2011 spoźądżon€o W oparciu o
prowadzone księgi rachunkowe olaz spolżądzenie rapońu i opinii, na podstawie umowy nr

9/11/BsF z dnia 13.09.2011 r,

Badanie żostało przeprowadzone plzeż Inst}tut studióW Podatkowych ,,Modzelewski i Wspólniqy''
- Audyt sp, z o, o, z siedzibą W Warsżawie/ ul, Kaleńska 8, Wpisany na listę podmiotóW

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2558, Klucżowym biegłym
rewidentem kierującym i uczestniczącym W badaniu była Maria Wiencek, numer ewldencyjny,

natomiast biegłym rewidentem reprezentującym podmiot uprawniony był Jeęy Lewandowski,

numer ewidencyjny 2219, ZaróWno podmiot jak i kluczowy biegły rewident spełniają Warunki do

Wylażenia bezstronnej inieża|eżnej opjnii o tym sprawozdanlu. Fakt bezstronnoŚci został
potwierdzony pisemnie.

Badający uzyskali Wszelkie żądane informacje iWyjaŚnienia. Dnia 14,02,2012 r, Zarząd spółki
potvl/ierdził pisemnie (ośWiadcżenie) kompletność spożądzonego sprawozdanja finansowąo oraz

Wykazanie Wszelkich zobowiązań Warunkowych oraż poinformował o istotnych zdarżeniach, które

nastą]iły po dacie bilansu do dnia złożenia oŚWiadczenia,

8adanie pżeprcWadzono W dniach: badanie Wstępne od 24,11,2011 r. do 25,11,2011 r./ badanie

zasadnicze od 06,02,2012l. do 8,02.2alż l, i zakończono \ry dniu A.a2.2a!2 l,

Insi}*lt studaó!, ?§datkowych Modżeiev]9ki i W5pólnie/ AuDYT sp, z o,o.
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2, STAN PRAWNY

2.1. Podstawow€ dane o spół.e

Firma, forma prawna, siedziba, reje§tr

spółka jest zarejeśrowana pod firmą:

Mineral Midrange spółka Akcyjna

W Kąowym Rerestże sądowym, numer KRs 0000300429

siedzibą spółki jest Warszawa (00-764), Ul, Jana sobiesklego 110,

Przedmiot dzialalności spólki

Prżedmiot dżiałalnoki spólki żgodnyjest z zapisamj W KRs:
_ działalnoŚĆ żwiążana z oprogramowaniem i doradzaniem W zakresie informatyki.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

umowa spóki

Podstawą dżjałalności spółkl jest statut, ostatnia aktlializacja ż dnia 12,05,2011 r,, ujęta pod

sygnaturąakt Repeńorium A Nr 1548/2011.

spółka żostała utwoźona na cżas nieokrcślony,

lnstytltstudiów PodatkowYch ModlelevJs:ti i v,/3pólnicy AiJDYT sp. z 9,3,



MINERAL MIDRANGE s.A.

Kapital zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki Wynosi 576 998,80 Zł i dżieli 5ię na 5 769 988 akcji po 0/10 zł każda,

struktura Włdsności kapitału zakładowego jest następującal

Wyszczególnlenie
Udzlał W

kapitale spółki

Twarowski Robeń 25,600/o

LeWicki Tomasz 24,84o/o

Wojtachnia Marek !3,74Vo

zantonowlcz Iyarcin 7,48o/o

Nadolski Piotr 61660/0

Gregorczuk ceżary 5,3lo/o

l\.llNERAL MIDMNGE s,A. (akcje Własne) I0114o/o

Akcjonarlat rozproszony - akcje spółkT notowane na Newconnect 6,23o/o

Razem 1OOo/o

Informacja oJednostkach powiązanych W9 stanu na dżień bllansowyi

Społka nie posiada podmiotóW powiąZanych W rozumieniu art, 3 ust. 1 pkt 43 Usta!Ą,y o

rachunkowoŚci, W pozycjach sprcWozdania finansowego dotyczących jednostek powiązanych

Wykazano transakcje ż członkami Zarżądu iRady Nadzorczej, co nie odpowiada Zasadom

okreŚlonym w Ustawie o rachunkowoŚci.

2.2. organy spółki i uchwały

zarząd i prźedstawicielstwo

W badanym okresie Zażąd sprawowali:

- Tomasz Lewicki - Prezes zafządu,

- lvlarek Wojtachnia - członek Zarżąd!,

Rada Nadzorcza

W badanym okresie fUnkcje nadżoree pełnili:

- |4arcin Zantonowicż,

IłJtytui §tudiów Podalao\Ą,ych }lod"elewski i !rr!ólnicy łu§r: §p, z o,o.



MInERAL MIDRANGE s.A.

Robeń TWarowski,

Wiesław Ponto,

lv]ichał skruch/

Jacek WnUk/

Piotr Nadolski (od dnia 12.05,2011 r.).

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadżenie podjęło W badanym roku m.in. naĘpujące uchwały:

dnia 14.04,2011 r,I

, zatwierdżeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010,

- udżieleniu organom spółki absolutorium z Wykonywanych obowiązkÓW ża rok 2o1o.

dnia 30,06.2011 r.:

- o utworżeniu kapitału rezerwowego na pokrycie ceny nabycia akcji Własnych, poprzeż
przeniesienie z kapitału żapasowego i zysku Za 2010 l,

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza podjęła W badanym rokL] następujące uchwały:

Dnia 8.09.2011 r.;

- Wyborże Instytutu studióW Podatkowych ,,l4odzei€Wski iWspólnicy" - Audyt sp. z o.o. do
badania sprawożdania finansowego za 2011 r,

2.3. Istotne umowy

uńowy pożyczek

- spółka zawiera lmowy udzielania pożycżek członkom ZaźądU, Rady Nadzorczej i

placownikom,

Inne Ważne umowy

- umowa o Współpracy ż firmą Arrow Ecs sp, ż o,o. dotycząca żakupu licencji z dnia
9.03,2010 r,,

- umowa o Wspołpracy z firmą,,DATAVIM" Marcin zantonowicż dotycżąca ŚWiadcuenia

UsłUg zwiążanych 2 pźedmiotem dżiałalności społki z dnia 10.03.2008 r..

- L]mowa o Współpracy z Decision stream 5,c, dotycżąca ŚWiadcżenla u5łu9 doradczych,
zW:ązalych z p-zeom;olem ol'aIalnoŚcl spól<i / o1ia 10,03,2008 r,

-r- -
InsiYtut§ard'Ów Poiiaikol.,Y.]l 1.10a:elcwski ; i"r§)Ólnicy AUi:rYi 5P, ż o.o.
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2.4. Dane dla potrzeb statystycznych i podatkowych

2.4.1. Numer staty§tyczny (REGoN)

Ulząd statysty@ny w Warsżawie nadał sńce statystyąny numer identyfikacYjny:

015303298

2,4.2. Numer idenMkacji podatkowej (NlP)

Urząd skarbowy W Warszawie nadał spółce numer idenryfikacji podatkowej:

526-26-75-t44

2.5. sprawozdanie flnansow€ za rok poprzedni

stwierdzono Zgodność bilansu otwarcia na dzień 01.01.2011 r, ze zwer}.fikowanym;
zahvierdżonym sprawozdaniem flnansowym na dzień 31.12,2010 r,

sprawozdanie finansowe za rok 2010 zostało poddane bódanlu pżez Ins§^ut studiów
Podatkowych ,,1.4odz€lewski i Wspólnicy" - Aud}t sp. z o.o, opinię z pźeprowadzonego badania
Wydano bez uwag l żastrzeżeń,

sprawozdanie finansowe ża rok 2010 ZostałoI

zatwierdżone uchwałą Walnego Zgromadzenja z dnia 14.04,2011 r,,

pźedłoźone Użędowi skarbowemu dnia 20.04.2011 r.,

zarejestrowane W KRS dnia 24,04,ż011 r.,

złożone do opublikowania W l\4onitorze Polskim B. Do dnia Wydania opinii nie nastą]iła
publikacja.

2.6. Kontrole podatkowe

W badanym okresie przeprowadzano kontrolę podatkową W Zakresie podatku od towaróW i

usług za okres od sierpnia 2009 r. do kwietnia 2011 r. Brak istotnych lstaleń W tym Zakresie.

2.7. zatrudnieńie

Zatrudnienie W spółce W9 stanu na 31,12.2011 r, Wyniosło 25 osób (na 31,12,2010 r.
24 osoby).

lBst,!"tut studió!,, Podatkolrjch Modr*]ewśki i lł§pó|nicy AUDYT sp. ! o.o.

,],
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3. ANAuzA FINANSoWA

struktura i dynamika bilanśu (w ty§. zl)

WYszczególnienie

2009
0/6

201o
o/o

20t1
o/o

zmiana stanu (+/-)

2o7ol2oo9 2ot1l2o!o
udziału udziału udżiału kwota kwoti

AKTYWA 5.587,9 1oąoo/o 5.aż917 1oąoo/o 4.607.r. 7oo,oo/o 24La 1O4,3o/o (1.222,6) 79,0o/o

Aktywa trwałe 1,s67,7 2a,P/o 1.6os,2 27,5o/o L2a7,o 27,9o/o 37,4 Lo44o/o (318,1) a0,2'/o

wartości niematerialne i

prawne
0,0ó/o 0,0o/o 87,7 r,9o/o 87,?

Rżeczowe aktywa trwałe 913.B 16,Ąa/o 523,9 9,Ia/o 243,7 5,3o/o (389,9) 57,3o/o (280,2) 46,5o/o

Naleźności długoterminowe 0,0ó/o 43,5 0,7ó/o 43,5 0,9ó/o 43,5 7aO,Do/o

Inwestycje dlugoterminowe 626,4 11,2ok 1.006,3 17,3o/o aJ4,5 19,0o/o 3]9,9 160,]oh (13r,9) a6,9o/o

Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe
27,6 0,5o/o 31,5 0,5o/o 3J,6 0,8olo 11Ą,2o/a 6,2 1]9,?ak

Aktywa obrotowe 4.o2o,1 71,9o/o 4.224,5 7z,5ó/o 3.320,1 72,7o/o 2o4,4 1O5,tolo (904,5) 7a,60/o

zapasy 36,2 0,6ó/o 1ą5,2 ż,5ó/o 252,6 5,5ó/o 109,0 400,9ó/a 107,4 l]3,9ó/o

Nalezności

krótkoterminowe
3,164,8 56,6ó/0 2.B90,3 49,60/0 1.923,a Ąl,Bo/o (2J4,6,) 91,3o/" (966,5) 66,6qó

InWestycje

krótkoterminowe
782,6 14,0o/o 1.158,3 !9,9o/o 1.046,2 ż2,7a/o 375,7 Aa,ao/o (112,1) 90,3o/o

krotkoterminowe

rozliaenia międzyokresowe
36,5 0,7ó/o 30,] 0,5ó/o 9],5 2,Io/o (5,8) 84,2o/o 66,8 3l7,5o/o

!n.ra.. itrlIl:liĆYV ilrc.tia!r.t |.lr)azcl.tł!,ki i rJsrÓ:r;.t &u!}i] :i;, :.,(j.
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]l.l.I',r. l, Ir.

Wyszczególnienie

2oo9
olo

2010
o/o

2o1a

zmiana śtanu (+/-)

20lo/2009 2o'.tl2o1o

udzialu udziafu udziafu kwota

PASYWA 5.5aŁ9 toO§o/o 5.a29,7 1fi),Oolo 4.6.J7,1 aOO,0o/o 241,a alA,3o/o (r..222"6) 79.@,/o

Kapital wła§ny 3.701,9 66,T/o 4.Ia9,3 7r.,9o/o 2.92a,9 63,60/o 487ł 7a3,2o/o (1.260,4) 69l9o,/o

Kapitał podstawowy 577,0 10,3o/o 57J,o 9,9o/ó 511,0 1ż,Sa/o 100,0olo (0,0) 100,07o

Udziały(akcje) własne (ż4,0) ,0ió/o (146,1) (1.340,6) (!22,2) 609,5o/o (1.194,4) 917,3o/o

Kapitał żapasowy 3.241Ą 58,0ol. 3.148,8 54,ao/o 1,B22,3 39,6o/a (9ż,6) 97,1o/o (1,326,5) 57,9o/o

Pozostałe kapitały rezerw. 0,0o/o 0,0a/o 1.93ż,o 4I,9ó/o 1.932,0

zyslvstrata z lat ubiegłych (206,0) ,3,7Vo 4,1 0,1o/o (103,9) zto,t (108,0)

Zyslvstrata netto roku

obrotow€o
113,4 2,0Vo 605,5 I0,4o/o 42,o 0,9v" 492,r 533,9o/o (563,5) 6,99o

zobowiązania i rezerwy

na zobowiązania
1.a8ąo 33$o/o a.6Ą,4 28,ao/o 1.67a,3 36Ao/o (24r6) a7,oo/o 37,a 1O2,3o/o

Rezerwy na zobowiązania 68,3 1,2ó/o 81,3 I,Ąo/o 128,1 2,8o/o 13,0 1I9,0ó/o 46,B 157,5o/o

Zobowiązania

długoterminowe
429 |8 7,7o/o l92,5 3,3o/o 34,3 0,7ó/o (237,3,) 44,Bó/o (158,2) 17,1a/o

Zobowiązania

krótkoterm inowe
1.302,7 23,3a/o 1.366,6 23,4o/o 1,515,9 32,9o/o 63,9 104,9o/o 1Ą9,3 110,9o/o

Rozlicżenia

międzyoklesowe
85,2 I,5o/o 0,ao/o o,oo/o (85,2) o,o9h

laaaćoŚci niei nterpretowalne

lo§t],tut sar.lió'' 
'rraar.wYch 

M§r?alel^./5ki iW§pi:r'., 
'aj§YT 

§p, . o.ł.
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struktura i dynamika rachunku zyskóW l §trat (W tys. zł)

Wyśzczególnienie 2o09 2010 2o11

zmiana stanu (+/-)

2010/2009 zoLLl2nto

Przychody netto ze spźedół i
zrównane ż nimi

9.250,9 a.73Ą,,1 7.|D0,1 (516,2) 9Ą,Ąo/o (1.633,9) 81,3ok

KosżĘ dz]ała noŚci operaayjnej 8,871,1 7 -94a,I 7.a46,1 (931,0) 89,5% (893,4) 88,7ó/a

zysk na sprzedał 379,a 794,6 54,L 414,8 2or2o/o (740,5| 6,aolo

Pozostałe pźyńody operacyjn€ 64,9 489,5 17Ą,8 424,6 l5Ą,Od/o (3I4,1) 15,7oh

Pozostałe koszry operacyjne 168,2 Ą15,2 85,7 3a7,! 282,6ó/o (389,5) 18,0o/o

zysk na działalności oPeracyjnej 276,5 808,8 t43,L 532,3 292,solo (665,7) L7,7o/o

Prżychody finansowe ĄI,7 85,1 1ż3,o 43,4 2o4loolo 37,9 I44,5o/o

Koszty finansowe I48,Ą 111,8 755,7 (36,5) 7s,4ó/o 43,8 t39,2yo

zyśk na działalności
gospodarażej

169,9 7az,L LLo,5 6lĄż 460,3o/o (671,6) L+1o/o

Wynik zdarreń nadzwyażajnych

zysk brutto 169,9 7az,L 110,5 6L2,2 460t3.1o (671/6) L4,Lolo

Podalek dochodo!^/y 56,5 l76,6 68,5 12a,L 372,6Vo (108,2) 38,8o/o

zysk netto 113,4 6015 42,o 49za 53ł8or'o (563,5) 6,9o/.

ln§tytut studiów psdatkowych llod:€lew§ki i lr.pólnicy AU9Y_i sp" z o"o.
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wskaźniki

Rentowność

WśkaźnIk Treść ekonomiczna 2009 201o żo17

Rentowność spzedał W oń wvnlk na sDrzedał
ĄVa 9o/o !%

orżvchód netto ze sorzedażv

Rentowność netto spźedaży wvnik flnansowv netto
1o/o 7o/o 1o/o

przychody netto ze spźedał

Rentowność majątku w o/o
zysk netto

20^ 10oń lok
aktywa oqołem

Rentowność kapitału Własnego
w o,h

zvsk netto
3o/o 1Ąo/o la/o

kapitał Własny

Płynność

Wskaźnik Treść ekonomiena 2oo9 201o 2011

samofi nansowanie majątku

obrotowego

żobowlażania bieżace
0,3ż a,46

aktywa obrotowe

Wskaźnik płynności I
aktywa bieżące

3,09 3,09 2,I9
zobowiazania bieżace

Wskaźnik płynności II
akwwa bieżace - zapasy

3,06 z,02
zobowiązania bieżące

Wskaźnik płynności tII
aKywa bieżące - zapasy -

należności 0,63 0,87 0,75

zobowlażania bieżace

Wskaźnlk Ńnnoścl szybki
inwestycie kókolerminowe

0,60 0,85 0,69
zobowiązania bieżace

Efektywność gospodarowania

Wskaźnik Treść ekonomiczna 20o9 2010 2011

szybkość obrotu

należności

należności z M. dostaw x 365
93 91 84

przychód ze spźedaży

szybkość obrotu

zobowiązań

zobowlążania z tyt. dost., robót i ust. x 365
41 50 64

kosżtv działalności oDeracvinei

szybkość obrotu

zapaÓW

żaoasv x 365
1 7 13

kosżty dzialalności operacrjnej

Inaq^utsalaiótł podatkowych Mo.izdew§ki iW§pólnlcy AUDYT §p" z o"o,
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ANALIZA WYNIKÓW

W badanym 2011 roku spółka odnotowała żysk netto W Wysokości 42,o tys, zł, Na poziom
Wyniku netto miały Wpływ pęede Wszystkim spadek przychodów że spfleda4 o la,Jo/o, pęy
jednoczesnym mniejszym spadku kosztóW operacyjnych (o 11,3olo). W reżultacie zysk ze
spąedaży wyniósł W badanym roku 54,1 tys. zł, co W poróWnanju do 794,6 b/s, zł
osi€nlętego W 2010 roku daje obniżenje zyskU ze spruedaźy o 740,5 tys. zł.

Wskaźnlkl płynności spadły W poróWnaniu do poprzedniego roku obrotowego, ale pomimo to
Wciąż są na Wysokim poz|omie l Wskażują na dobrą sytuację spółkj W zakresie możliwości
regulowania zobowjązań. Wartość zobowjążań bieżących stanowi 46% Wańości aktywóW
obrotowych społki.

Należnoścl kńkoterminowe stanowią najwyżsżą pozycję w aĘWach spółkl, 9, 41,Bo/o, W
stosunku do 2010 r, nastą]ił spadek ich Wańości o 13,1olo. Wskaźnik rotacji na|eżności skrócił
się o 7 dni i Wyniósł W badanym okresie 91 dni, natomiast szybkość obrotu żobowiążań
Wydłużyła 5ię W stosunku do 2010 r. ż 50 do 64 dni.

W badanym okresie odnotowano ok.70olo Wzrost zapasóW, tj, o 107.387,61 zł, Wskaźnik
obrotu zapasamiWydłUł 5ię z 7 dni do 13 dni.

tnstytut studiów Podatkowych Modżel€\§§'..i ;§spólnlcy AUDYT §r. r ir.§.
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4. PROWADZENlE KSIĄG RACHUNKOWYCH l KONTROLA WEWNĘTRZNA

4.1, Prowadzenie ksiąg rachunkovrych

Księgi rachunkowe są prowadżone W oparciu o zasady okreŚlone ustawą ż dnia 29 września

1994 r, o rachunkowości oraz politykę rachunkowości Wplowadzoną zaftądzeniem zaąądu
dnia 31,12,2010 r.

Metody Wyceny aktywóW ipasywóW bilansu oraż ustalania Wyniku finansowego W badanym

okresie iW okresie poróWn}Ąva]nym stosowane były W sposób ci€ły i są zgodne z aktualnie

obowiąZUjącymi pft epi5ami praWa.

Ewidencja księgowa prowadzona jest żetelnie, sprawdzalnie ina bieżąco. operacje
gospodarcze są prawidłowo udokumentowane, a dowody księgowe spełniają Wymogi aft. 21

ustawy o rachunkowości, zapisy W księgach rachunkowych są kompletne, prawidłowe i

odpowiednio powiążane ż dokumentami Źródłowymi,

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką kompUterową W systemie finansowo - kięgowym
optima firmy comarch.

Prżyjęte procedLlry Zapewniają ochronę danych i komputerowego prżetlvarzania danych,

4.2, Kontro|a wewnętrzna

spółka nie posiada pisemnej instrukcji kontro]i Wewnętźnej i obiegu dokurnentóW, jednakże

stosowane W praktyce procedury pożWalają na kompletne ujęcie i udokumentowanie:

- przychodóW i rozchodóW środkÓW pienięźnych,

- przychodÓW i kosżtóW oraz żWiązanych z tym faktur,

- systemu naliczania iWypłaty Wynagrodzeń za pracę,

:l]ś§,..rt §tltd;av, p§araiólyYćh Modzelewski i v/§pólłićy Au9Yl sp" ź o"o.
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I.

czĘŚĆ szczEGÓŁoWA

- towary

- zaliczki na do§tawy

l. oBIASNIENIA Do BlLAl{sU NA DZIEN 31.12.2011 r,

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

środki trwale

Wańość netto środkow trwalych na dzleń bilansowy Wyniosła 243.706i38 zł.

W stosunku do 2010 r. nasĘpit spadek WartoŚci netto rzeczowych aktywóW trwałch o
53,50/o, na co największy WpłyW mlały odpisy amortyzacyjne.

Udżiał żeeowych aĘWóW tMałch W €ólnej Wańości aktywóW W 2011 r. Wyniósł 5,3%.

Najwyższą pozycję W rzeczowych aktywach trwałych stanowią środki transportu? W kwocie

netto 110.377,43 zł.

lnwestYcje dlugoterminowe

Wartość inwestycji długoterminowych na 31.12.2011 r. Wynosi 874.483,90 żł. składają się

na nie udzielone pożyczki, W cżęŚci Wymagalnej po 1.01.2013 r.

IIt. Długotermlnowerozlicżeniąmlędzyokresowe

Wańość pozyql ,,dlugoterminowe rozliczenia międzyokresowe" na 31.12,2011 r. Wynosi

37.649,00 żł i składa slę W całoścl z akt},Wów z Mułu odroczon€o podatku dochodowego,

B. AKyWa obrotow€

l, zapa§y

zapasy na 31, 12.201 1 r . stanowiĘ 25?.62I,27 zł i obej mowały:

233.753,24 zł

18.868,03 zł

ToWary obejmują llcencje zakupione W celu odsprzedaży. Wańość towaróW została

skorygowana o odpls aktualizulący w kwocie 63,773,81 zł.

II.

Ina§^ut slud'ów Podrtkowych Nod:€lewski iW§pólnlcy AuDYT sp, ! o.o.
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Il, Należności kńRoterminowe

1, Należności od jednostek pozostałych

a) z §/tułu dostaw i u§lug

Należności netto ż Mułu dostaw iusług netto od Jednostek pozostałych ipowiązanych na

dzleń bilansowy Vvynoszą odpowiednio 7,423.182t47 olaz 205.77!,32 zł i dotyczą zaróWno

należnościod krdjowych jak i zagranicznych odbjorcÓW.

Wartość naleźności z Mułu dostaw i usług została skorygowana o odpisy aktualizujące lch
Wartość W kwocle 132.580,59 zł,

Należności Wyrażone W Walutach obcych żostały Wycenione na dżień bilansowy Wg kursu

średniego ogłosżonąo pzez NBP obowiązującąo na dzień 31,12.2011 r.

III. tnwestycJe kńtkoterminowe

Na Wańość inwestycji krótkoterminowych W kwocie 1,046,190,86 zl składają się;

a) udzielone połczki W kwocie 206,200,97 zł,

b) środkj pienĘne W kasie W kwocie 454,87, kóre potwierdzone są prolokołem

inwentaryzacji kasy, przeprowadzonej W dniU bilansowym,

c) środki plenjężne na rachunkach bankowych W kwocie 839.535,02 zł, ktore zostały
potwierdzone pźez banki na dzień bilansowy.

Środki pieniężne Wyrażone W Walutach obcych zostały Wycenlone na dzień bilansowy Wg

kursu średnlego ogłosżonego przeż NBP obowiązującego na dzjeń 31,12,2011 r,

PAsYWA

A. Kapltał własny

Kapitał zakładowy na dzień bilansowy Wynosił 576.998,80 zł i by} zgodny ze statutem spółki

oraż z Wpisem do KRS,

Kapitał żapasowy na 31.12.2011 r. Wyniósł 1.822.345,02zł. w 201I iW stosunku do 2010 r.

zmnjeiszył się o I.326,Ą9Ą,20 zl, W Wyniku pĘeznaczenia aęści kapitału zapasow€o na

kapitał rezeMowy pżeznaczony na pokrycie kosztóW nabycia akcjiWłasnych,

zgodnie z UchwaĘ Walnego zgromadzenia - zysk netto za 2010 l. został przeznaczony na

kapltal rezerwowy.

B. zobowiązania l rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

RezeMa na przysżłe zobowiązania na 31.12.2011 r, Wyniosła 128.104,53 zł i dotyczy W

szcżególnoścl utworzonej leżerwy z tytułu odroczonego podatku dochodow€o W kwocie

45,864,00 zł oraz rezerwy na kosży niewykorzystanych urlopóW W Wysokości 56.663,19 zt.

:r|ssut studiów podatkotłych Modżeaewsli i wsŃlniq ASDY: sp. ż o.o.
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u. zobowiązania dłu9oterminoWe

WaŃość zobowlązań dfugoterminowych na dzień bilansowy Wynosiła 34.287,65 zł i W całości

Wynika zobowiązań z t)^ułu zawartych umóW leasingu.

ItI. zobowiązania krótkoterminowe

a) z tytulu dostaw i u§ług, o okresie spłaty do 12 miesię€y

Wartość zobowlązań z §/tułu dostaw i Usług WoĘc podmiotóW powiązanych i pozostałych na

31,12,2011 r, Wynosi !,ż29,ż5Olż7 zl,

zobowiążania wyrażone w Walutach obcych zostały Wycenione na dzleń bilansowy W9 kursu

Średniego ogłoszonego przeż NBP obowiązującego na dzień 31,12,2011 r.

b) zt]^ulu podatkóW, ceł, ubezpleczeń i innych śWiadczeń

zobowiązania z q^ulu podatkóW, ceł iubezpieczeń społecznych na 31.12.2011 r. Wynovą
86.958,70 zł i składają się na nie:

- zobowiązanla z q^ułU podatku

dochodowego od osób fizycznych _ 16.064.00 zł

- zobowiązania z §^ułu ZUs - 49,393,70 zł

- zobowiązanla z tytułU podatku - 23.907,a0 zł

dochodowego od osób prawnych

saldo zobowiąznń budżetowych żgodne jest z dek]aracjami podatłowymi i zus za gludzień
2011r.

f§-|-
Ing§^ut stld:ów Podatkowy.h Modrelewski i wsŃlnic, AuDYT sp. z o.o.
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u. oBrAśNtENrA Do McHuNKu zYsKóW t STRAT zA RoK oBRoToWY
oD 1.01.2011 Do 3r.12.2o1l

Na poziom Vlyniku finansowego netto za 2011 r. miały WpłyW następujące Wielkościl

1. spadek prżychodóW ze spżedaży o 1B,7o/ó pży mniejszym spadku kosztóW operacyjnych

(o u,3%).

Najwlęką pozycję Wśńd przychodóW stanowiły prżychody ze spąedaży produKóW, Ich

Udział W ogólnej sumie przychodóW netto ze splzedaży stanowił 650ó,

Najwyższą pożycję kosztóW operacyjnych stanowiły koszty usług obcycht których Wartość

Wynlosła 2,470.602,40 zł, W poróWnaniu do 2010 r. odnotowano ich spadek o 10olo. Na

koszty U5łu9 składają slę pżede Wszystkim śWiadeone na żecz społkl usługi doradcze i

wdrożeniowe.

2. zyskz pazostaĘ działalności operacyjnej W Wysokości 89,048,64 zł.

NaJWyżsżą pozycję pożostałch pżychodóW operacyjnych stanowią przedawnione

zobowlązanla.

W pozostałych kosztach operacyjnych głóWną pozycją są koszty utwoźonych odpisóW

aktualizujących Wartość należności i apasóW.

3, strata na działalności firansowej W !Ą}sokoŚc: 32,633,89 l{.

Najwyżsą pozycję przychodóW finansowych stanowią należne odsetki od pożyczek,

natomiast kosżtow finansowych ponie§iona strata na instrumentach finansowych.

l

i
i
I

l

l
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stqdiów PodatkowYch ModzeleYrski : wśpólnicy AUD5 s9. r o.o.
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III. OBJAŚNIENIA DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe lnfofmacje i

objaśnienia

Wprowadzenle do sPrawozdan|a finansowego oraz dodatkowe informacje iobraśnienia
stanowiące integralną składową częŚĆ sprawozdanla finansowego zostaly opracowane

zgodnie z postanowieniami art. 48 ust, 1 ustawy o rachunkowoŚci.

2. Rachunek prrepływów pieniężnych

Rachunek pźepływóW pienlężnych W roku obrotowym zawiera dane zgodne z danyml

§prawozdanla finansowąo oraz oĘmuje informacje zgodne z Wymogaml ań. 48 b ustawy o
rachunkowości,

3, z€stawl€nle zmian w kapltale Własńym

zestawlenle zmian W kapltale Własnym zostało spożądzone prawldłowo, zgodnie z
pos!ąnowieniami ań. 48 a Ustawy o Echunkowoąi,

4. sptawozdanie z działalności

sprawożdanie z działalnoŚci W roku obrotowyrn zawiera dane żgodne z danymi sprawozdania

finansoweqo oraz obeimuje informacje zgodne z Wymogami ań. 49 ustawy o rachunkowoŚci.

IV. ZDAMENIA PO DACIE BILANSU

Do dnla Wydania opinii nie stwleldżono zdaźeń mających istotny Wpł}ł/ na sumę bilansową l

WysokoŚĆ Wyniku finansowego za rok badany.

ln§*t]t studiólY bj.tkowych Modzelewskj : w9Pólnicy AUDYT sp. z o.o.
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UWAGI KOŃCOWE

Na podstawle prżeprowadzon€o badania spmwozdania finansowego Mineral Midrange s.A. z
siedzibąW Warszawie (00-764), ul. Jana sobieskiego 110 Wydano opinią że:

1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zo§tało sporządzone prawjdłowo, dane

zawarte W sprawozdaniu finansowym są zgodne z odpowiednimi saldami i obrotami W

kięgach rachunkowych,

została zachowana zasada clągłoŚci bilansowej,

sprawozdanie finansowe zo§talo podpisane pźez upowaŻnione osoĘ

nie Wystąpiły istotne zjawiska i zdażenja Wskazujące na istotne naruszenie obowiążującego
praWa.

Wynik Ędania sprawozdania finansowego Mineral Midrange s.A. za rok obrotowy 2011 biąły
rewident pnedstawił W swojej opinii.

Rapoń zawiera 19 stron. Każda ze stfon opatżona jest podpisem bląłego rewidenta.

Warszawa, 14.02.2012 r.

Modz€lewski i - AUDYT
sp, z o,o,,
ul, Kaleńśka 8
Nr eW]

Jerry
Wicep
Biesly
Nr

Bleqł le&ident
iMdencylny 10370

In§t}tlt studiów Podltkawych Mod.elew§ki ij;§r!ólnic} Alr§YT §p. z o"o.


