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Wprowadz€nie do sprawozdania finan§owego Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31.12.2015 r.

,t. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym
nazwa: Minera| Midrange S,A,
siedziba: u|. Krakowiaków 50,02-255 Warszawa
działalność podstawowa: PKD 6201z Działalnośó związana z oprogramowaniem
nr REGoN: 01 5303298
nr KRS: 0000300429

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:
Nieoznaczony

3. Okres objęĘ sprawozdaniem finansowym
01 .01 ,201 5_31 ,12.2015

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

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:
Sprawozdanie f1nansowe spoządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z pżepisów ustawy z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości,

6. Zalożenie kontynuacji działalności:
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działa|ności gospodarczej pżez jednostkę w

dającej Się przewidzieć pzyszłości ofaz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działaIności,

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 przy,jętych zasad (polityki) rachunkowości, w Ęm metod wyceny aktywów i pasywów (takŻe

amoĘzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich

ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

w zakresie ewidencii środków trwafuń

środkj trwałe ewidencjonowane są W cenie nabycia t,J, w cenie zakupu powiększonej o kosźy dodatkowe Ailiązane z
zakupem i przystosowaniem środka trwałego do użytkowania, w przypadku impońu powiększonej o cło i inne obciążenia,

W przypadku otrzymania środka trwałego W sposób nieodpłatny np. W drodze darowizny, jego Wyceny dokonuje się według

ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu,

Wańośc począlkowa środkóW trwałych ul€ga pomniejszeniu o odpisy amońyzacyjne (umorzenjowe). odpisy amortyzacyjne

dokonywane są według rocznego planu amońyzacji,

środki tnłałe amortyzuje się metodą |iniową. Środki trwałe z grupy lV amoĄzuje się z zastosowanie stawki 30%, z grupy Vll

ze stawką 20%, natomiast grupa Vlll ze stawką 20%, Możliwe,iest W uza§adnionych przypadkach Skracanie lub wydłużanie

okresu amońyzacji. odpisóW amoĄzacyjnyń dokonuje się w róWnych ratach co miesiąc,

środki trwałe o wańości mniejsze,i niż 3,500,00 złoiych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia
pobierania kozyści z wykorzystania tych praw. za Wyjątkiem środków tMałych z grupy lV, rodzaj 491 - zespoły

komputerowe, które są amortyzowane według stawki amońyzacyjnej w wysokości 30o/o,

środki tnłałe w leasingu wycenia się w Wańości rynkowej określonej W umowie leasingu, okres amońyzacji jest rÓWny

okresowi trwania umowy leasingu lub okresowi użyieczności ekonomicznej w zależności czy pżedmiot leasingu zostanie

Wykupiony, czy też nie. Przyjęte stawki amońyzacy.jne są okresowo Weryfikowane.

W przypadku zmiany techno|ogii, Wycofania z używania lub innych przY?żyn powodujących trwałą utralę WańoŚci dokonuje

Się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wańość środka trwałego.

w zakresie ewidencii wańości niematerialnvch i prawnych

Wańości niematerialne i prawne pod|egają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnyń stawek

okreś|onych w przepisach podatkowych, Wańości niematerialne i prawne o Wartości mniejszej niż 3,500 złotych są umafzane
jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw, W innych kwestiań
dotyczącychlvyceny,oiletomożliwe,jednostkastosuje zasadyokreś|onedlaŚrodkówtrwałych.

Podpsy: n; Ą \{ł/



w zakresie ewidenciitowarv i materiałv
Materiały o niewie|kim znacżeniu z punktu widzenia koSźóW działalności, jak też Wymagań kontroIi, nabywane W drobnych
ilościach, np. do ce|óW gospodarczych i biurowych, są przekazywane po zakupie bezpośrednio do zużycia i bezpośrednio
odpisyvvane W kosźy,
Ewidenc]ę żeczorych składnikóW majątku obrotowego prowadzi się w postaci ewidencji Wańościowej W księgach
rachunkowych spółki oraz ewidencji ilościowej w magazynie. Przychody rzeczowych składnikÓW majątku obrotowego są
Wyceniane na podstawie dokumentóW zakupu. Zapasy towarÓW i materiałÓW Wycenla Się W ciągu roku W cenach zakupu
powiększonych o na|iczone cło oraz opłaty administracyjne Al,liązane z zakupem. Wycena rozchodu stanu magazynowego
lub Szczegółowa identyfikacja towaru W przypadku licencji jest dokonyvvana Wg metody FlFo, W ciągu roku różnice powstałe
przy jnwentaryzacji i wycenie są ujmowane Jako zmiana kosźu urasnego sprzedanych towarów i materiałów.

Wańośc materiałóW i towaróW podlega obniżeniu lub spisaniu w przypadku utraty WańoŚci użytkowe], obniżoną wańość tych

składników usta|a się W drodze oszacowania ceny ich sprzedaży, a kwoty odpowiadające niezawinionemu obniżeniu
wańości zalicza się do pozostałych kosźóW operacyjnych,
spółka sprzedaje oprogramowanie cocNoS Wraz ze Wsparciem technicznym, Sprzedaż taka jest sprzedażą towaru, gdyż

nie jest możliwe sprzedanie oprogramowania bez Wsparcia technicznego,

w zakresie ewidencii przvchodów i kosźów

Przychody ze spęedaży produktów, towaróW i usłUg Są odnoszone do okresu, którego dotyczą, Moż|iwe lest ujęcie
sprzedażY usłUg W miesiącu częściowego Wykonania usługi, o i|e społce naleźy się za te prace częściowe Wynagrodzenie-

Przychody niezafakturowane w okresie, którego dotyczą są rozliczane pęez rozliczenia międzyokresowe,

W ciągu roku spółka ujmuje W kosztach działalności kosźy poniesione W danym okresie i Airiązane z przychodami danego
okresu, Kosży Sprzedanych produktóW i towaróW oraz powstałe przychody i kosźy finansowe Wpływa,|ą na Wynik okresu,
którego dotyczą.

w zakresie ewidencii inwestvcii krótkoterminowvch

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje Się W księgach rachunkowych w wańoŚci nominalnej,

zagr aniczne środ ki pien iężne
na dzień ich ujęcia W księgach, W przypadku operacjj sprzedaży lub kupna Walut Wycenia się Według kursu faktycznego, a

w pzypadku operacji zapłaty na|eźności lub zobowiązań Stosuje Się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień
transakcji,
L na dzień bi|ansowy wycenia się po średnim kursie NPB z dnia bi|ansowego.

tnstrumenty finansowe - na dzień zawarcia kontraktu forward Wprowadza się go do ksiąg po kursie z dnia rozliczenia
transakcji, Natomiast opcje Wa|utowe wprowadza się do ksiąg W momencie ich zakupu powiększone o Wysokość zapłaconej
premii opcyjnej. Na dzień bilansowy instrumenty finansowe ujmuje Się w Wańości wyceny otrzymanej od banku, z którym

został zawarty kontrakt / opcja Walutowa, Różnice z przeszacowania wańości instrumentu finansowego, a także osiągnięte
przychody lub poniesione kosńy wpływają na Wynik finansowy,
Na koniec roku obrotowego zobowiązania i należności z tytułu umóW pożyczek podlegają powiększeniu o na|iczone odsetki,

Naleźności długoterminowe z tytułu udzieIonych pożyczek Są Wyceniane metodą zamońyzowanego kosłU,

w zakresie ewidencii naIeżności i zobowiazań

Na|eżności I zobowiązania lvyceniane są w ciągu roku obrotowego W kwotach Wymagających zapłaty, Należności są
Wyceniane zgodnie z zasadą ostroźności z uwzględnieniem odpisóW aktualizulących dotyczących należności Wątpliwych.

odpisy aktualizujące tworzone Są na na|eżności, W Stosunku do których czynności windykacyjne nie pżyniosły rezultatóW, a
które przeterminowane są powyźej 365 dni,

Rezerwy tworzone są na pewne |ub o dużym stopniu prawdopodobne pźyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób Wiarygodny oszacować. Zalicza się je do pozostałych kosźóW operacyjnych, Niewykorzystane rezerwy, Wobec
zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich tworzenie, zwiększają pozostałe przychody operacyjne, Wycenę rezeM
dokonuje się raz W roku na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego,

Wszelkie rozrachunki w walulach obcych wycenia się Według następujących kursóW:

1, operacje powstania na|eżności lub zobowiązania - po kursie średnim NBP z dnia poplzedzającego dzień wystawienia
faktury,
2, operacje zapłaty należnoścl |ub zobowiązań - po kursie średnim NBP z dnia poprzedząącego dzień transakcji,
3, na dzień bilansowy - po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

odpisy mogą być tworzone W ciągu roku |ub jednorazowo na koniec roku obrotowego,

Wzakresieewide@

W związku z Występowaniem przejściowych róźnic między Wańość bi|ansową, a podatkową aktywóW i pasylvóW jednostka
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
Aktyvva z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia
od podatku dochodowego, w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują
obnlźenie podstawy opodatkowania.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka tworzy w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającego w przyszłości zapłaty, w 

^r,liązku 
z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest ńżnic, które

spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w pżyszłości,
Wysokośc rezerw i aktywów z tylułu odroczonego podatku dochodowego ustala się uwzględniając stawkę podatku

dochodowego obowiązująę W roku powstania obowiązku podatkowego,

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są W biIansie oddzielnie.
Wykazywana w rachunku zyskóW i strat część odroczona stanowi róźnicę pomiędzy stanem rezenł i aktywów z §ltułu
odroczone9o podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Podpisy: A/ A Ń/



Dłuootrwałe umowv o usłuai informatvczne

Przychody z wykonywania niezakończonej usłUgi objętej umową, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego -

po od|iczeniu przychodów, które wpłynęły na Wynik finansowy W ubiegłych okresach splawozdawczych - ustala się
proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania,
stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosńów poniesionych od dnia zawarcia Umowy do dnia ustalenia
przychodu, w całkowitych zakładanych w budżecie prqektu kosźach wykonania usługi.

zasadv ustalania wvniku finansoweoo
spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, gdzie są ujmowane wszystkie koszty rodzajowe dotyczące

bezpośrednio działa|ności Spółki, salda zespołu 5 oraz konta 791 na koniec okresu Sprawozdawczego są przenoszone w

korespondencji z kontem 490, salda konta 490 na koniec okresu obrachunkowego slanową zmianę stanu produktÓW.

Zmiana stanu produktóW Wykazana w Sprawozdaniu finansowym stanowi zmianę stanu wyrobów gotowych produkcji w toku

oaz rozliczeń międzyokresowych, Wynik finansowy z działalności społki ustalany jest jako różnica Wszystkich przychodÓW i

kosźóW 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.

Zobowiązania i na|eżności wyrażone W walutach obcych Wycenione na koniec okresu Sprawozdawczego według

średniego kursu NBP zdnia31-12.2o15r, Wg tabeli 254lNNBPl2015

Rezerwy tworzone są na przyszłe zobowiązania o znac.znĄ wańości, których lermin wymagalności lub kwoty nie są
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 W Spółce lub nieistotne z punktu widzenia wyniku, rentownoŚci i sytuacji majątkowej jednostki

zostałe pominięte.

podpisy: ÓV tr^



BlLANS/AKTYWA Spółki Mineral Midrange S.A, na dzień 31-12.2015

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE
Wańości niematerialne i prawne

1, Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. lnne Wańości niemateńalne i prawne

4- zaliczki na wartości niematerialne i pfawne

ll. Rzeczowy maiątek trwały
1, Środki trude

a) grunty (W tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej iWodnej

c) uządzenia techniczne i maszyny

d) środki transPońu

e) inne środki trwałe

2. Środki tnnałe w budowie

3. zaliczki na środki truałe w budowie

lll. Należnościdługoterminowe
1, od jednostek powiązanych

2 od pozostałych jednostek

lV. lnwesĘcjedługoterminowe
7- Nieruchomości
2. wańości niematerialne i prawne
3. Dl u g oterm i n owe aktw a f inansowe

a) w jednos*ach powiązanych
udział lub akcje

inne papiery wartościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednos*ach
udziały lub akcje

inne papiery wańościowe

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa llnansowe

4. lnne inwesacje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1, Aktywa z tytułu odroczonego podalku dochodowego

2. lnne rozliczenia międzyokresowe

31.12,2015 31.12.2014

903 460,02 595 766,56
55 ,137,03 66 454,71

nr
noty

A.
N-1

N-1

N_1

N-1

N-1

N-2

N-2

N-2

N-2

N_2

N-2

N_2

N-7

N-7

N.4

N-r'

0,00

0,00

55 137,03

0,00

0,00

0,00

66 454,71

0,00

479 700,15 233169,7,|
479 700,15

0,00

31 466,66

73 026,76

1 45 693,20

229 51 3,53

0,00

0,00

126,133,50

233 169,71

0,00

36 218,78

78 171,36

78 151 ,60

40 627,97

0,00

0,00

43 506,90

N_4

N-,l0

N-10

N-10

N-1o

N-10

N_10

N_10

N-1 0

N-10

N-10

N-10

N-10

N-1 0

N-1 0

N-10

N-5

N-5

N-5

0,00

126 ,l 33,50

223 335,34

0,00

43 506,90

239 897,24
0,00
o,00

223 335,u
187 159,03

0,00

0,00

187 ,l 59,03

0,00

36 176,31

0,00

0,00

36 176,31

0,00

0,00

19154,00

0,00
0,00

239 897,21
201 362,73

0,00

0,00

201 362,73

0,00

38 534,51
0,00

0,00

38 534,51

0,00

0,00

12 738,00
19 154,00

0,00

12738,00

0,00

fi,podpisy:Ą/ W,q/



BlLANS/AKTYWA Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31.12.2015

B, AKTYWAOBROTOWE
l. zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty W toku

3, Produkty goiowe

4, Towary

5. zaliąki na dostawy

ll. Należności krótkoterminowe
1, Naleźności od jednostek powiązanych

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

do 12 miesĘcy
powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Naleźności od pozostałych jednosteł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

do 12 miesięcy

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

zdrowoinych oraz innych śWiadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowe.j

lll. lnwestycjekrótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktwa finan§owe

a) W jednostkach powiązanych

udziały lub akcje

inne papiery Wartościowe

udzielone pożyczki

inne króikoterminowe aktywa l]nansowe

b) w pozostałych jednostkach

udziały lub akcje

inne Papiery Wańościowe

udzielone pożyczki

inne króikolerminowe aktywa f]nansowe

c) śrcdki pieniężne iinne aktwa pieniężne

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

inne środki pieniężne

inne aktywa pienięźne

2. Inne inwestycje Rrótkoterminowe
lV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

2337 848,72 3 093 525,87
,l04 392,87 17 366"42N-10

N-1 0

N-1 0

N-,l0

N-10

N-10

N-4

N4
N-4

N-4

N_4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-4

N-10

N-10

N-10

N-1 0

N-1 0

N-10

N-10

N-10

N-1 0

N-1 0

N-10

N-10

N-10

N-10

N-1 0

N-1 0

N-1o

N_5

0,00

0,00

0,00

1o4 392,a7

0,00

0,00

0,00

0,00

12 056,42

5 310,00

1 920 388,78 2 418 982,15
498 089,89

91 590,86

91 590,86

0,00

406 499,03

1 422 298,89
1 408 746,63

1 408 746,63

0,00

0,00

13 552,?6

0,00

184 717,22

113 685,61
76 141,8,|

76 141,81

0,00

67 543,80

2 275 296,54
2z17 4a6,80

2 217 486,80

0,00

0,00

57 809,74

0,00

553 111.52
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
,t28 349,85

553 111,52
8 663,44

0,00

0,00

8 663,44

0,00

11 112,59

0,00

0,00

11 112,59

0,00

533 335,49

533 335,49

0,00

0,00

0,00
104 065,78

3 241 308,74 3 689 292,43

Podpisy: 

^/ 

,|Ą t#q/



BlLANS/PASYWA Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień31.12.2015

PAsYWA
A. KAP|TAŁ WŁASNY

l. Kapitał (fundusz) podstawowy
ll. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

ll|. Akcje własne (-)
lV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
Vl. Pozostale kapitały lezenvowe
Vll. Zysk (strata) z lat ubiegłych
Vlll. Zysk (strata) netto

lx. odpisy z zysku netto W ciągu roku obrotowego(-)

B. zoBoW|ĄzANlA l REZERWY NA zoBoWlĘANlA
l. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z Ąttułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

3. Pozostałe rezenily
długoterminowe

krótkoterminowe

ll. Zobowiązaniadługoterminowe
1 . Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostaĘch jednostek

a) kredw i poż}czki

b) z $tułu emisji dłużnych papieróW Wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

Zobowiązania krótkoterm i nowe
Wo be c j ed noste k powi ąza nyc h
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie Wmagalności:
do '|2 miesięcy
poryże) 12 miesięcy

b) inne

Wo bec pozostaĘc h j ed n oste k
a) kredyty i pożYczki

b) z Mułu emisjj dłużnych papierów wańościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z Mułu dostaw i usług, o okresie Wymagalności:

do 12 miesięCy

powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0 zobowiązania weksIowe

g) z MUłu podatkóW, ceł, ubezpieczeń i innych śWiadczeń

h) z Mułu Wynagrodzeń

i) inne

Fundusze specjalne
ZFŚS
inne fundusze

lV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wańość 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-5

,v_5

,v-5

N-5

N-5

,v_5

N_5

N-5

N_6

,v-6

lv_6

N-6

N-6

N_6

N-6

N-10

N-10

N-10
N-10

N-10

N-10
N-I0
N-10

N-1 0

N-10

N-10

N-10
N-10
N-,l0

N-1 0

N-10

N_1 0

N-10

N-l0
N-10

N_1 0

N_5

^r-5,v-5

N-5

N_5

31.12.2015

1 258 593.07

31.12.2014
,l 497 727.36

44,1 545,90
0,00
0,00

673 915,99
0,00
0,00
0,00

,l43 131,18

0,00

1982715,67
137 369,80

568 5,16,60

0,00
-2 054 683,70
1834717,31

0,00
599 355,0,|

0,00
549 822,14

0,00

2 191 565,07
l49 865,03

37 970,00

0,00
0,00

0,00

99 399,80
0,00

99 399,80

226927,3g

37 961,00

0,00
0,00

0,00

111 9u,03
0,00

1 1 1 904,03

6 745,85

lll.

0,00
226 927,39

0,00

0,00

226 927,39

0,00

1 618 418,48

0,00
6 745,85

0,00

0,00

6 745,85

0,00

2 034 954,19

1.

2.

43 228,45
42 925,65

42 925,65

0,00

302,80

1 575190,03
3o2 177,o2

0,00

58 936,53

1 126 426,28

1 126426,28
o,00

0,00

0,00

86 643,78

0,00

1 006,42

0,00
0,00

0,00

0,00

62 723,38
60 051,63

60 051,63

0,00

2 671,75

1 972 230,81
0,00

0,00

24 032,64

1 7o5 344,97

1 705 344,97
0,0o

0,00

0,00

2Ą1 485,65

0,00

1 367,55

0,00
0,00

0,00

0,00

3.

0,00
0,00
0,00

0,00

3 241 308,74

0,00
0,00
0,00

0,00

3 689 292,43

{v
/,
t

podpisy: ... h Wq/



RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT Spółki Mineral Midrange S.A. za okres 01.0,1 .2015 - 31 .12.2015

Rachunek lysków i strat

netto ze i zrównane z nimi
- w tym od jednostek powiązanych

||. Zmiana stanu produktów (iliększenie - wańość dodatnia, zmniejszenie - Wańość ujemna)

l l l, Koszt Wytworzenia pJoduKóW na własne potrzeby jednostkl

lV, Przychody netto ze sprzedaży towaróW i materiaław

C, ZvsX (łrata) ze spneaa
D. Pozostałe

St,"t" 1" 1by9Ęj§j,n"n:9!ryg! "!ty!..]lĘ!yt
Ą!!9Ę999EńoĘ|9!ryry! n|ef inansowych

lll, lnne koszty op9r?cr4Ł

G- Przychody finansowe
l, Dywidendy i udziały wzyskach

* rv, oo 1.o^r"* powr"rw
ll, Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizac,ja wańości inwestycji

1vsX (stratd z aziałatn
ik zdarzeń nad

Zyski nadzwyczajne

straty nadzwyczajne

(ętrąE)Ęyaol!*,r.l)
Podatek dochodowy w
- w tym część odroczona (dodatnia lub ujemna)

M, Pozo§tałe obowiązko]!Łzmniejszenie zysku (zwiększeniestra ) _ _
zYsK (STRATA) NETTo

4 791 659

2 943 557

22 806,30

3 304 808,61

118 859,29
125 307

0,00

13 726,34

4 551 o22.,5o

3!?771,26|
237 491,83

3 579 554.50

78 047

0,00

o,ooi

56 349.92

700 6iu.30
45 836.78

000

29 255,94

717 225,14

549 822,14i

678

{r0.,{

- w tym podatek akcyzowy

v wvnaorodzenia

Vl, Ubezpieczenia społeczne i inne śWiadczenia

Vll, Pozostałe koszty rodzajowe._.

Vlll, Wańość splzedanych towaróW i materiałóW

niefinansowych aktywóW trwałych

lnne pżychody operacyjne

Łozostałe koszł oper

01.01,-3,1.12.201 01.o1-31.,l2,2o14

39431
8 615 97 9,1787o7,43

127 448,1

3 109 117

1 514 288,11

245 677,45

31 912,69

16 235,72

167 403,00

143131,18

- w tym od jednostek powiązanych

- w tym od jednostek powiązanych

podpisy



Mineral Midrange S.A

RACHUNE@YGH (metoda pośrednia) (PLN)
Treść

A. Pżepływy środków pieniężnych z działalności
l. zysk (strata) netto
ll. Korekty fazem_

1 Ąrn9ńya9cją
. 2 Zy9!L§!aM z Mułu różnic kursowych

3.Odsetkiiu@
4Zysk(s!ral@
5. Zmiana stanu rezerw
6, Zmiana stan! :9pe99w
7, zmiana stanu należności

8 Zmian@lr"yjqt!Ęm

1 . Zby cie wańości n iem ate ri al nych i prawnych ol az fzeczory ch a ktywów truałych

2- Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz Wańości niematerialnych i prawnych _
3, Z aktywów finansowych, w tym:

a) wjednostkach powiązanych

b) W pozostałych jednostkach

- spłata udzielonych pozyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

4. lnne Wpływy inwestycyine
ll, Wydatki

1 , Nabycie Wańości niematerialnych i prawnych oraz Eeczorych aktywóW trwałych

2. lnwestycje w nieruchomości oraz Wańości niematerilane i prawne

b) w pozostałych jednostkach

lll. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (lll).
C. Pżepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

|.WpłyL
1 wpływ netto z wydania udział w (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

ll, Wydatki
1, Nabycie udziałów (akcii) Własnych

5. WykUp dłużnych papieróW Wańościowych

6. Z Mułu innych zobowiązań finansowych

9. lnne wydatki finansowe
l l l. Po"pł["ylĘ!Ę4" ngtt9, d.iałal nośgi f i nansowej 11-1 l ;

D. Przepływy pieniężne netto razem (A. l l l.+B.l ll+c. l l l) _
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tyml

- zmiana stanu środków z Mułu róźnic

1 458,93

-87 026,45

-30 700,07

44 5,19,74

0,00

01.o1.-31.12.20,14

60 574,98

-113 373,13

112 807,17

70 207,17

95 305,64

23 326,00

23 326,00

0,00

7, Płatności zobowiązań z Ąfułu umów finansowego

8. odsetki

01 .0,1 ._3,1 .12.2015

143 l31,18

,107 433"16122 195,35

_37 6,19,40

31 912,69
-17 148,72

415 966,77
-315 844,45-753 616,62

70 207,17

117,53

112 761,92

poopi.v M_ Ó Ń,{

0,00



Kapitał własny na początek okresu

Zestawienie zmian kapitałów własnych Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31.12,2O15

Kapitał zakładowy na początek okresu _

- umonenie akcji własnych nie przekazanych w ramach programu motwacyjnew

Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaĘ na kapitał zakładowy na począt ! 9!re9u
Należne na koniec okresu
Udział (akcje) własne na początek okresu

kapitału
(z tytułu)

częśc zysku za rok poprzedni

rezenvowe na
kapitałów

zmniejszenia (z tytufu)

na sprzedanych W ramach

Pozostale kapitaĘ rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z la! ubiegłych na począ _

ZŁs_k z lat ubiegłych na
Zysk z lat ubiegłch na początek okresu po koreltach
zmniejszenia (z tytufu)

Zysk (strata) z lat ubiegłch na koniec okresu

1 497 727,36
1 497 727,36

2 054 683.70

1834717,31

189 822,14

1 350 623,46

60 789,1 5
6 071,31

673 9,t5,99

599 355,01

1 258 593,07

143 131

1 258 593,07

01 ,01 -31 .12.201 4
30031

8 482,20

054 683,

1 822

12 372,29

12 372,29

1 93,1 983,59

599 355,0,|

4 087,00

65 884,55

54g 822,14
1 497 727,36 'i

1 197 727,36

i{

Zmiany (akcji) udziałów
zwiększenia
- nabycie akc

l_
zmnlelszenla
- umorzę

w ramach

(akcje) wła9I,!9 r,9 l9nĘ !tĘ!Ł

na koniec okresu
podzi ał wyn i ku f i n a n sowego

roszczeń

01 .01-31 .12.20,|

(126 970,70)

1 141 399,51

1834717,31

1 141 944,03

143 131,18
143 131,18

- przenieslenie na kapitał zapasowy

z lat ubiegĘch na koniec okresu

§Łata r |at ubiegłych na _,po korektach

podpisy. ńŃ{



lnformacja dodatkowa Spółki Minera| Midrange S,A, na dzień 31.12.2015

Na pozycję "lnne wańości niemalerialne i prawne" składają się góWnie oprogramowania, strona inlemetowa i licencje lBM cognos,

Nota-l Zmiany stanu wańości niematerialnych i
w8ńość brutto

Tyiul sian na 01.01,20r5 Nabvcie Likwidacia spuedaż AKUalizacla sian na 31,12.20,15

(osńV zakończonvch Brac rozwoiowych 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0,00 0,0(

łańość firmy 0,0( 0,0c 0,0( 00( .9.0-9
o,0t

nne wańości niematerialne i prawne 122 511,21 2 062,12 0,0( 0,0( 14 788,28 109 7E5,0a

0.00 0oc 0,0( 0,0( 0.0( oot

lazem 122 5,11.z1 2 062,12 0-0( 0.0( M78a.2ź 139 361 ,61

wańość umouenia wańość n€tto

Tńul sian na 01.01.2015 Amońyzacia Doi.rozchodów KoreKv stan na 3,1.12,2015 N€lio na 31,12.201§

1 5-o§-ły-i?ś9-{9-9.!rŁ9!-Ptą9-1o-ł!-oJ9yy.c!.
weńóść firmv

0,0( 0,o( 0,00 0,0( 0,00 0,0(

0,0( 0,0( 0,00 o,0c 000 00(

56 056,5( 13 379,8( 0o0 14 788,2e, 54 648,0; 55 137.0l

Zaliczki na Wańości niematerialne i prawne 0,0( 0.0( 0,0( oot 0o( 0,0(

Razem 56 056.5( 13 379,8( 0.0C 14 7EE.2E 54 648.0, 55 ,137,0i

podpis.,. A 'ołł/



lnformacia dodatkowa Spółki Mineral Midrange S,A. na dzień 31,12.2015

Pozycję,,budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne]" obe]mują nakłady ponies]one na inweslycję w obc]m Środku tMałym - lokal przy ul,Krakowiaków 50, Warszawa

aląziu ze zmianą siedziby z dniem 29,06,20,15, spółka dokonała likwidacji nwestycji w biuro puy ui, Jana ll sobieskiego 1 10 w Warsżawie.

PozYcię ' nne środki tNałe" obejmują meble i pozosiałe wyposażenie zakupione do b]ura

Nota-zc Środki użńkowane nie wykazane w sprawozdaniu łinansowym
nie douczy

Nata-zd zobowiązania wobec buóżetu państwa tub jednostek samonądu terytorialnego z tyĄLłu uzyskania prawa

własności budvnków i budowli

Nota-2a zmiany stanu środków
wańość brutto

Tytul stan na 01.01,2015 Nabycie Likwida6ia spE€daż AKualiracja stan na 31.12,2015

0,0C 0,UU 00( 0,00 0,0( {J,OL

użńkowan vch wiecżvście : 0,0c 0,0c 0,0( 0,00 0,0( 0,0c

obiektv wodne] 46 7oĄ,58, 32 000,0c 46 704.5t 0,0( 0,0( 32 000,0c

358 269 5ł 38 346 52 1o2 14o,6i 7 566,92 0,o( 286 908,5

7Ą9 aĄ6,19 115 447 1 00( 74 318,9Ą 0,0c 79o 174,Ąl

środkj tMałe 68 361,4€ 236 1 09.7 36 586.0( 9 1 92,89 00c 25a 692 3i

lazem 12223a1,8c 421 903.3! 185 431,21 9,1 078,7a 0,0C 1 367 775.23,

wańość umor€nia wańość netto

Tytul stan na 01.01,2015 tYzacia Dot.rozchodów KoreKy sian na 31,12.2015 Netto na 31.12,2015

wleczvscle 0,0( 0,00 000 0,0( 000 00c

wodnei 1 0 485,8( 2 a6a 5Ą 12 a21 ,ao 00( 533 34 31 466 6t

280 098 1 Ą2 73Ą 95 7 566.92 101 3aĄ,4ę 213 881 ,75 73 026,7ę

670 894,5e 46 7oa,67 73122,06 00( 644 Ąa1,2a 145 693 2(

środki tMałe 27 733,5i 1 6 503.39 8 586.82 6 411,3c 29 17a 79 229 513 51

ąazem 989 2,12,0! l08 8,15.5a 102 096,8( 107 855,7€ 888 075-0l 479 700.1!

nie dótyczy

podpisy !\r /fu Wą/



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange s,A, na dzień 31.12.2015

1 115 459

Nota-sb strukłura własnościowa kapilału i procent posiadanych akcji (uclziałów) na 31.12.2015

nie dotyczy

netto W ciągU roku obrotowego(-)

Nota-3d stanu
Tńuł stan ne 01_01-20''5 Rozliczenie stan na 31.12.2015

1 Kapitał (fundusz) podstawowy 568 516,60 00c 126 97o.7o 0,0( 441 545,90

2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,0c 000 0,0c 000

3 Udziały (akc]e) w{asne (-) -2 o54 6a3,7a 0.0c 1 405 333.70 649 350 0c 0,00

Ą Kapitał (fundUsz) zapasowego 834 717,3 1a9 a22,14 1 350 623,46 0,0c 673 9,15 99

5 Kapitał (fundusz) Z aktualizacji wyceny 0,00 00C 0,00 0,0c 000

6 Pozostałe kapltały (f unousze) rezeMowych 599 355 0 0,0C 599 355,0 0,0c 000

Wynik lat ubiegłych 0,0c 0,0( 0,00 0,0c 0,0c

8 Wynik roku bieżącego 549 a22 1 143 131 1E 549 a22,1 0,0c 143 131 1

9 odo]sv z zvsku netto w ciaqu roku obroloweoo( 00c 00t onn 0.0c nnf
Razem 1 497 727.31 332 953.3i 4 032 105.01 649 350.0( 1 258 593.0j

ln
llĄ \ń{



|nformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange s,A na dzień 31 .122015

odpis! ailualizującego, gdyż jest to należnoać od Decision stream S,c, - spółki założenej pżez zażądi czlonka Rady NadzoEej (nie jest to należność wątpliwa),

A./ fu,
]J\

\{rą/



lnformacja dodatkowa spółki Mineral Midrange s.A. na dzień 31.12.2015

spółka nie twouy rezeMy na śWiadeenie emeMalne, poniewaź społka zatrudnia młody personel ijest bardzo wysoka rotacja pracownikÓW,

W pozycji "pozostał rezerwy krótkoterminowe" spółka prezentuje rezerwy na niewykouystane urlopy, rezeMę na badanie sprawozdania finansowego i na premię

rozliczeń

Lp Tylul
wańość na
0,1.0r.2015

wedość na
3r.12.2015

_1,

_q.

.9.
b

AKywa z tńułu odroczonego podatku dochodowego ,l2 73E,00 19 154,00

0,00 q,Ę
81 925,78 105 432,76
10 035 14 30 529,1

6 501.4 6 358,21

Prenumeraty 1 389 64 1 036,9

2 2o1 7Ą 599.2Ą

okres 1 295,34 1 796 76

__s]

!-.-

__a]

__bJ

22 14o,oc ?? 9f1,-o:
,18 000,0( 18 777,o|

ii;ili,ń do zapłaty W roku popuednlm 4 140,0( 4 140 0(

rozliczenia miedzyokres

U,OU ,ł,Ut

l |b;;;;i;i;;-h;ilą,!ióiłl]!i,!rńrła i,,ryE glią:____ 
" _ --------------9,99. -q,-0]

8 lozlicuenia dłuooterminowe (wmienić)l

stan na o1 01_2015 Rozwiazani wv*onvsienie zwiększenia sbn n.31 12 2015

1

Długoterminowe rezeMy na świadczenia emeMalne i podobne
0,0( 0,00 0,00 nóa nnf

ił;aii;1;-ńi,ó;;;;ófi -ś"ii;e;en 
ń óńiryta l ne i

0.0( 0,00 0,00 0,0( 0,00
pozostałe rezeMv dłuqotelminowe 0,0( 0,00 0,00 qp!

_0,,-0-q

ałe rezeM króikoterminowe 1,11 904,0 0.00 59 096,63 46 592,4( 99 999_,,8_q

52 ao7.4( ooa 0,0c 13 255,0t 66 062,48

b s D mw ozda n i a fi na n'oweao 9 000.0( 0.0( 9 000 0c 9 000,0( 9 000,00

34100 0,0( 3 410.03 24 337,31 ?-1-3:]-,ę
000kasżtv realizówanwh umów ó5 6a6 6t 00( 46 686 6c ool

RAzEM 149 865,0: 0.0{ 68 762.6: 56 267.4( 137 369,8(

ń ffi,t/



|nformacja dodatkowa społki Mineral Midrange S,A. na dzień 31.12.2015

Nota-Ec zobowiązania warunkowe, w tym ńwnież udzielone Przezjednostkę gwanncje i Poręczenia, tŹkże wekslowe;
nie wysĘPily

Nota-6a Podział

Lp- zobowiąadia słen na 01,01.20l5 jt n na 31.12.201!
a) powyź€j 1 rcku do

3 lat,
b} po*yłel 3 lai do 5

lat,
c} powyżei 5 lal,

zobowiazania Wobec i€dnostek DoWiazanvch 0,0( o,o0 0,o( 0,00 0,0t

2 zobowiązania Wobec pozoslElych jednostek 6 745,8! 226 927,39 226 927,31 o alo oot

--a-l
b)

kredńy i pożyczki 0,0( U,0L 0,{J( 0,00 0,0t

tytułu emisji dluźnych papieróWWartościowych oot ooc o0( 0,00 onr

__c_)_

d)

inne zobowiązania linansowe - zobowiązania z tytułu leasingu 6 745,8l 226 927,3| 226927,3| q..o_s qpJ
oo( 00( 00( 0,00 o0f

Razem 6 745.8l 226 927.3| 226 927.31 0.0( 0.0(

Tvp zobowlazania Kwola dala Wmagalności

a) <redvt w rachunku bieżacvm 500 000 00 żł 2Bl6Ą4-20
RAZEM 500 000.00 zl

podpisy:.. $J |ń,(



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange s.A. na dziBń 31.12.201 5

Nota-7a ilł||sokość i waśnienie pay
niewsąrty

Nota-7b Pani?.sione w ą9tatnim ronu i planowane na następny rck nakłady na niefinansowe awwa trutałe
lrrwestyqi w bkalu pzy ul.Krakowiaków 50 oraz zakup mgbli i

Wypo§aźnia do biura

Nóta-7c Poniesionew ostatnim roku i Planovane na msĘFny rck m
nieWsĘpw

Nota-ąC! K^szt wytworzenia śro.lkóut t wąrch w butlowie, śrcdków tmłych na własne połzeby, w łm ollsetki ońz skapitalizomne ńŻnlce kursowe od

zobowiązań zaciągniętych w calu ich sfinansowania
nie wystąpiły

m/_ ń Ń/



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31 .12.2a15

Nota-8a struktura rzeczowa i tervtorlaha przychoclow ze spnecraz
Lp rodzaie działalności kwota przvchodów

1 Przychody ze sprzedaży usług 4 791 659,4€

2 przvchodv ze souedażv towarów 3 943173,6€
RAZEM 8 734 833.17

W tym: §przeoaz Kralowa 7 224744,07
w tvm: sprzedaż na expoń 1 510 089"lc

podpisy: _h[



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S,A. na dzień 31 ,12.2015

Nota-9a Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
bruttood

Lp. Tytuł Wańość

1 Zysk brutto 142 525,18

2 kosztv nie uznawane za kosztv uzvskania pzvchodu 277 906,83

kosztyrodzajowe!i|eslą9_ryLą99_Ęo_qzlqy_gzy_sś9!,j9_pl_zy_9!_o_q9. 178 o38,21

odsetki budżetowe 307,00

wvcena umów dłuooterminowvch - kosztv 52 072,29

ui em n e róż n i ce ku rsowe n ie sta nowiące kosł!ólv uz,ysk_a nlą_plzy_c]1g9_tl__ 20 966,42

oozostałe kosztv oDeracvine nie stanowiace kosztów uzyskania przychodu 26 52291

3 Pzychody nie będące przychodami podatkowymi 141 191,01

wvcena umów dłuqoterminowvch - orzychody 64 910,00

clodatnie różnice kursowe nie zrealizowane 25 167 18

odsetki należne od umów pożyczek 4 427.23

nozostałe nieoodatkowe orzvchodv ooeracvine 46 686,60

4 Kosztv lat DoDrzednich 178 158.3§

wynagrodzenia i ZUS zapłacone w 2015 za plęĘĘ4-)!291_4! 3 410.03

nie zaołacone fakturv - 30 dni oo uołvwie termlnu płatności 102 743,67

wyce n a u m ów dł u goterĘ ry]gyyglr _-_!9_s?_!y_
72 004,65

5 przvchodv lat poprzenich 60 300,00

qy9_e_|]ą_!]I_ó_y_9.!t_s_q!ętn1lgyy__cI_-_pgy_c_|]9_d_y 60 300,00

6 lnne tytuły różniące podstawę opodatkowania 94 496,39
przvchód podatkowy - zapłacone odsetki od udzielonych pożyc4g! 117,53

koszt oodatkowv - leasinq samochodów i komputerów - częśc kapitałowa 83 77o.o3

amońyzacja podatkowa samochodów i sp14ętq!] ryy\_up_1_o_1y_c_!_z_.].e_ą9l!]g!i_______________
1 843,89

inne kosztv Dodatkowe 9 000 00

7 Dochód 66 886,26

8 zwolnienia i ulqi 0,00

9 podstawa ooodatkowania podatkiem dochodowym 66 886.25

10 odliczenia od dochodu: 9_6__3_9§.,_8_9

strata za 2O12 rok 36 356,88

11 Dochód po odliczeniu 30 529.38

12 Podatek dochodowy 19% 5 801.0t

Nofa-9ó Ustalenie z
Lp. Tvtuł Podstawa Kwota {19%)

1 z odroczonego na dzień 01 ,01.20'l5 67 042,90 12 738,oo

2, z tytułu podatku odroczonego na dzień s].]t2-?_o_19_!! 100 813,36 !_9_]_9_4.,.0_q

emne różnice kursowe - wvcena rachunków bankowych walutowych 326,98 62,00

emne różnice kursowe - wycena naleźności walutowych od odbiorców 1 086,57 206.00

na niewykorzystane urIopy 66 062,48 12 552.oo

na badanie sorawozdania finansoweqo za 2o15 9 000,00 1 710,00

na 24 337,33 4 624,ot

--ł,-
4.

dzień 01 .01 .2015 199 793.08 37 96,1,00

z odroczonego na dzień 31 12ŹO15wĘm 199 833,4, 37 970,00

naliczone odsetki od udzielonych pożyczek 146 809 8ź 27 894,00

urzadzenia techniczne w leasinou 8 492,80 1614,00

nne środki trwałe w leasinou 23256,0Ą 4 419_00

różnica ktlrsowe - wvcena zobowiazań walutowvch wobec dostawców 67,23 13.00

różnice kursowe - wycena pozostałych naleźności wa|utowych od odbiorców
kr

7 408,48 1 408,00

2 622,00

podpisy V ńri ńą/
l



lnformacja dodatkowa spółki Mineral Midrange s,A. na dzień 31.12-2015

Nota-l0a

Lp Wvszcz€qólni€nie stan na 01.8r,2015
{wola bruno na

31.12.2015 odDis Alńualizuiącv stan na 31,t2.2015

lvlatenały UOt U,U( 0,0{ 9p!
Półprodukty i produkty W toku 0.0( 0,0( 0,0( 0,0C

Produkty gotowe 00( 0.0( 0,0( 0,0C

4 ToWary 12 a56' 4i 104 392.8 ,9.9! pl-q%.-8]

Razem 17 36a 1, 1o4 392.a1 0.0l 104 392.67

Nota-lob

Lp wvśżcztoólnieni€
§en na

01.01.2015

KwoE Druno na
31,12.2015 odoas Aktualiżuiacv §.n n.31.12.2015

1 o.oo U,! U,U( 0o( 0,0( 0,0c

2. Ąlańości niematerialne 0,00 ol no( UJUt 0,0l 0,0(

3, nwestycje w jednostkach powiązanych 2o,1 362,73 3,133,49 t7 337,1! 187 159,0i
-q,-0] --__19-7-]-99.9!

0,0(

wańościowe 0,00 0,00 0,0( U,OU 0,0( 0,0(

;;żi-a 2o1 362.73 3,133,49 17 337 1( 187 1 59 03 0.0( 187 159.0a

fjnansowe 0.00 000 0,0( 0,00 0.0( 0,0(

iednostkach 38 534.51 1241,ao 3 600,0( 36 176,31 0,0( 36 176,31

]działy lub akc]e 0.0( 0,00 0,0( 0,00 0,0( o,00

b) wańościowe 0,o0 0,00 0,0( 0,0c 0,0( 0,00

]dzieione pożyekj 38 534,5 1 241 aa 3 600,0( 36 176,31 0,0( 36,I76,3

dłu§oterminowe aktwa finansowe 000 0.0( 0.0( ooc nol 0,00

5. 0.0( 0.0( 0.0( 0.0l onn

Rażem 239 897,2l 1375.21 20 937,t! 223 335,3l 0.0( 223 335.3l

Lp Wyszczególnienie
slan na

31 .12-2015.. |bez
odsetek)

lemin sphty oproc€nlowanić ods€tki naliczon€ na
dn.31.12.2015

wyGena

)ożyczki !dzie|one członkom ZauądU
17 337,1 201 6 rok stałe 7% ro@nie

134 a22,4748 000.0( 2a17 rck stałe 7% ro@nie
13 000 0( 20l8 rok ;tałe 7% roĘnie

2 ]ożyczk Udz e one Pracownikom

1 289,50 )o15 lók *żłe 7qó rcQnie

1 1 987,3l

kwocie należnei zapłaty, z Ęm.
3 600 00 2o16 rók *ałe 7% odsetl( nallĘane §ą od nlespłaconego salda
3 600.00 2017 lok itałe 7% roenie spółka stosuje tą metodą równieź do wyceny

3 600 00 2018 rok tałe 7% roenie pożyeek długoterninowych, gdyż §ą

3 600 0( 2019 rok tale^la/ó rcęnie między Wyceną stosowaną

3 600,0( 2o2o rok tale 7a/ó roenie spoiKę, a sKorygoMna
nabycia,

3 600,0( 2021 rok lełe 7%, .oanie
3 600,0( )o22.ok lełe -7%, .oanie
2 588.96 2023 lok łż]e 7qń

ooźvcżki l 254 22s.47

Ą/ l) Ńł
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lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S.A. na dzień 31 .12,2015

wodowe,Nota-l 1a lnformacie o przeciętnym w roku z Dodzlałem na qrupY za

Lp
Wyszczególnienie przeciętne

zatrudnienie
zatrudnienie na

01 ,01 .2015
zatrudnienie na

31.12.20,15

1 Pracownicy działu DEV 2

2 Pracownicy dzialu PS 1 1

a pracownicv działu coG 7

4 f racownicy działu SUP 5
E fracownicy dzialu DM 2

6 Pracownicy działu ADM 3

7 Pracownicy działu JDE 2

Razem 22 20 2Ą

Nota-l1b lnformacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów
i albo adminis

Lp Wyszczególnienie Wynaqrodzenie 20{5

1

^/vnaq 
rodze n ia Zarzadu 60 000.00

2 Nvnaqrodzenia Radv Nadzorczei 6 029,55
Razem 66 029,5§

lnne naleźności od Zarządu i Rady Nadzorczej wynoszą 483,473,10 zł.

Nota-l1d lnformacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawionego do badania sprawozdań
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy
podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - lnsfiut Studiow Podatkowych Modzelewski i
Wspólnicy-Audyt Sp. z o,o.

Lp wykaz czynności wykonywanych przez biełgego rewidenta kwota brutto

1 obowiazkowe badanie roczneqo sprawozdania finansowego 11 070.0c

2 inne usłuqi poświadczaiące 0.0c

usłuoi doradztwa podatkoweqo 0,00

Ą rozostałe usługi 0,0c

Razem 11 070.0t

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

skład l albo
Lp Wyszczególnienie kwota stan na 31.12.20{5 termin spłaty

P oży czki i i n ne świad cze n ia udzie l o ne Zalządowi

221 439,31

300 091,81

2015 rok
17 652,50 2016 rok
48 000,00 2Q17 rok
13 000.00 2018 rok

2
183 696.60

184 744,41
2015 rok

Ul 9dl 1 o47,81 2016 rok

Razem 484 836.22 484 836,2i

ł Ńql



lnformacja dodatkowa Spółki Mineral Midrange S,A. na dzień 31,12,2015

Nota-l2a lnformacje o znaczących zdarzeniach doĘczących Iat ubiegłych ujęĘch w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu
oraz kwocie korektv,

nie wystąpiły

Nota-l2b informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nasĘpiĘ po dniu bilansowym, a

n ieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

nie wystąpiły

Nota-l2c Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (poIityki)

rachunkowości, w tym metod wyceny olaz zmian sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, jeże!i wywierają one istotny wpĘw na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną
zmianami kwotę wyrniku finansowego oraz zmian w kapitałe (funduszu) własnym

nie wystąpiły

Nota-l2d lnformacje liczbowe zapewniające porównywalnoŚć danych sprawozdania
finansoweqo za rok poprzedzaiący ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Nota_l2e lnformacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,

nie dotyczy

Nota-'t29 wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej
207o udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału
w zaządzaniu oraz o zysku lub starcie netto Ęch spółek za ostatni rok obrotowy,

nie dotyczy

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

nie ntystąpiły

Nota-l2f ln o hz
Lp nazwa podmiotu wańość obrotu W 201 5r, rodzaj transakcji

1 Decision Stream S,C. 1 641 158,54 usługi programistyczne

2 )ataview Marcin zantonowicz 332 317,1 usługi programistyczne

Razem 1 973 475.7a

nie dotyczy

w,(


