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List Zarządu Mobile Factory S.A.
Szanowni Akcjonariusze, Drodzy Inwestorzy!

W

imieniu Zarządu Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym
przedstawiam Państwu raport za IV kwartał 2013 roku zawierający dane
finansowe i opisujący najważniejsze zdarzenia mające miejsce w Spółce w
okresie objętym raportem.

Miło mi jest poinformować, że w IV kwartale 2013 roku Spółka uzyskała 394.184,15 zł
przychodów ze sprzedaży w porównaniu do zaledwie 6.100,00 zł tego samego okresu 2012
roku. Odnotowano tym samym ponad 64-krotny wzrost przychodów w stosunku do
analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w IV kwartale wyniósł 140.801,68 zł
wobec straty w roku ubiegłym na poziomie 58.323,79 zł.
Narastająco po IV kwartałach 2013 roku Emitent uzyskał 937.484,88 zł przychodów ze
sprzedaży w porównaniu do zaledwie 71.226,02 zł tego samego okresu 2012 roku.
Odnotowano ponad 13-krotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku. Zysk netto po IV kwartałach wyniósł 169.201,94 zł wobec straty w roku
ubiegłym na poziomie 247.834,44 zł.
Zarząd Mobile Factory S.A. zwraca również uwagę na pierwsze przychody i zyski
finansowe pochodzące ze zbycia inwestycji. W kolejnych kwartałach przychody finansowe
powinny stanowić się coraz istotniejszą pozycję w rachunku zysków i strat Emitenta.
W Spółce konsekwentnie realizowano politykę redukcji kosztów związanych
z wynagrodzeniami, co po IV kwartałach bieżącego roku zaowocowało oszczędnościami
na poziomie 145.274,68 zł. Łącznie wynagrodzenia wynoszą 12.900,00 zł wobec
158.174,68 zł w roku ubiegłym.
Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z niniejszym jednostkowym
raportem Mobile Factory S.A. za IV kwartał 2013 roku.

Z poważaniem,
Katarzyna Czub
Członek Zarządu Mobile Factory S.A.
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1 Podstawowe dane o Emitencie
Tabela: Podstawowe dane o Emitencie
Firma

Mobile Factory S.A.

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Kraj

Polska

Siedziba

Warszawa

Adres rejestrowy

Pl. Powstańców Warszawy 2 | 00-030 Warszawa

Adres korespondencyjny

ul. Bysławska 82/204 | 04-994 Warszawa

Numer KRS

0000380468

Kapitał zakładowy

4.200.000,- PLN

Oznaczenie Sądu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON

021 480 943

NIP

894-30-18-615

Ticker GPW / ISIN

MBF / PLMBFCR00018

PKD

64.20 – Działalność holdingów finansowych

Telefon

+48 22 350 70 98

Fax

+48 22 350 70 13

E-mail

office@mobilefactory.pl

Strona internetowa

www.mobilefactory.pl

Źródło: Emitent

Aktualny skład Zarządu:
Katarzyna Czub

– Członek Zarządu

Aktualny skład Rady Nadzorczej:
Patryk Prelewicz

– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Prelewicz

– Członek Rady Nadzorczej

Michał Łączykowski

– Członek Rady Nadzorczej

Rafał Harasimowicz

– Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Witkowski

– Członek Rady Nadzorczej
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2 Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki składa się z 42.000.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony)
akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 40.450.000 (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii E.

3 Struktura organizacyjna Emitenta
Aktualny schemat organizacji Emitenta wraz z krótką charakterystyką poszczególnych
wydziałów i podziałem na sekcje:
Wydział ds. handlu algorytmicznego
Badania i rozwój. Prace koncepcyjne związane z analizą, budową
i projektowaniem mechanicznych systemów transakcyjnych i handlem
algorytmicznym. Mechaniczne systemy analizowane, projektowane i rozwijane
dla rynków giełdowych, towarowych i walutowych.
Systemy na zamówienie. Tworzenie, testowanie i wdrażanie systemów
transakcyjnych na zamówienie i wg specyfikacji klienta (wraz z przekazaniem
praw autorskich do automatów).
Inwestycje własne. Testowanie i wdrażanie autorskich systemów
transakcyjnych do handlu na własny rachunek. Handel instrumentami
pochodnymi na rynkach regulowanych i OTC.
Wydział ds. inwestycji
Inwestycje Alternatywne. Inwestycje na rynkach alternatywnych, które nie są
silnie skorelowane z rynkami kapitałowymi, tj. rynek dzieł sztuki, numizmatyka,
filatelistyka, antyki, metale szlachetne itp.
Inwestycje Kapitałowe. Uczestnictwo w inwestycjach w ramach ofert typu
Pre-IPO, IPO oraz na rynku wtórnym (Giełda Papierów Wartościowych,
NewConnect). Dofinansowywanie przedsięwzięć biznesowych w spółkach
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niepublicznych (kapitałowe, osobowe, know-how itp.) w zamian za obejmowanie
udziałów lub akcji.
Wydział ds. aplikacji mobilnych
Gry i rozrywka. Tworzenie oraz wprowadzenie gier na rynek urządzeń
mobilnych, w tym gier społecznościowych, reklamowych i marketingowych
(advergames). Przewiduje się, że gry będą dystrybuowane przez dedykowane
centra dystrybucji aplikacji mobilnych: (a) App Store, (b) Android Market, (c)
Windows Phone Marketplace.
Biznes. Projektowanie i produkcja aplikacji na zamówienie klienta biznesowego.
Projektowanie systemów dedykowanych; Zarządzanie stronami www, portalami
i sklepami internetowymi. Projektowanie, realizowanie i wdrażanie
oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta
biznesowego.
Aplikacje komercyjne. Tworzenie i dystrybucja aplikacji dla przedsiębiorstw.
Wydział ds. usług finansowych
Pożyczki krótkoterminowe. Zarządzanie wierzytelnościami i zobowiązaniami
związanymi z udzielaniem krótkoterminowych pożyczek w ramach i na
warunkach obowiązujących regulacji prawnych.
Pośrednictwo. Działalność w zakresie pośrednictwa finansowego ze
szczególnym uwzględnieniem lokat, kredytów i leasingu. Oferta skutecznego,
planowanego outsourcingu na rzecz instytucji finansowych (banki,
leasingodawcy, pożyczkodawcy itd.).
Wydział ds. konferencji
Szkolenia. Organizacja szkoleń branżowych i na zlecenie. Współpraca w zakresie
szkoleń językowych, rozwijanie oraz zarządzanie szkołami językowymi na
zasadach franszyzy.
Targi. Organizacja targów branżowych i na zlecenie.
e-Learning. Przygotowywanie i dystrybucja oprogramowania do szkoleń
internetowych. Przygotowywanie treści do e-Learningu na zlecenie klienta.
Instalowanie, wdrażanie i utrzymywanie platform przeznaczonych do
e-Laearningu.
Public relations. Budowanie relacji z klientem.
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Diagram: Schemat organizacji Emitenta
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4 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Emitenta
Poniższe tabele przedstawiają kwartalne skrócone sprawozdanie
wozdanie finansowe zawierające
(w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi):
rzymskimi)
bilans,
rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),
zestawienie zmian w kapitale własnym.
własnym
Zawarte w tabelach dane dotyczące IV kwartału 2013 roku nie zostały zbadane przez
biegłego rewidenta.
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Tabela: Bilans Emitenta

Na dzień 31.12.2013 r.
(w zł)

Na dzień 31.12.2012 r.
(w zł)

225 305,36

1 311,00

225 279,36

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

26,00

1 311,00

4 452 515,79

34 731,07

0,00

721,57

238 060,22

26 434,35

4 214 256,37

6 375,15

199,20

1 200,00

AKTYWA RAZEM

4 677 821,15

36 042,07

A. Kapitał (fundusz) własny

4 166 069,27

-16 377,57

4 200 000,00

155 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

262 716,90

294 472,00

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

-465 849,57

-218 015,13

169 201,94

-247 834,44

0,00

0,00

511 751,88

52 419,64

26,00

0,00

0,00

0,00

511 725,88

45 519,64

0,00

6 900,00

4 677 821,15

36 042,07

Wyszczególnienie
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

Źródło: Emitent
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Tabela: Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Za okres
od 01.10.2013 r.
do 31.12.2013 r.
(w zł)

Za okres
od 01.10.2012 r.
do 31.12.2012 r.
(w zł)

Narastająco za okr. Narastająco za okr.
od 01.01.2013 r.
od 01.01.2012 r.
do 31.12.2013 r.
do 31.12.2012 r.
(w zł)
(w zł)

394 184,15

6 100,00

937 484,88

71 226,02

394 184,15

6 100,00

937 484,88

71 226,02

II. Zmiana stanu produktów

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

0,00

271 116,33

51 145,85

785 679,77

329 519,07

I. Amortyzacja

9 000,00

1 219,51

9 000,00

8 325,26

II. Zużycie materiałów i energii

1 122,00

0,00

5 070,01

7 458,00

248 533,11

28 603,99

744 115,04

112 643,01

IV. Podatki i opłaty

1 891,65

7,06

5 543,14

2 945,67

V. Wynagrodzenia

6 600,00

17 627,87

12 900,00

158 174,68

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

3 136,48

1 629,10

4 551,11

4 997,78

833,09

2 058,32

4 500,47

34 974,67

0,00

0,00

0,00

0,00

123 067,82

-45 045,85

151 805,11

-258 293,05

81,68

-14 544,04

3 117,26

9 850,45

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

-15 853,65

0,00

8 536,59

II. Dotacje

0,00

0,00

0,00

0,00

81,68

1 309,61

3 117,26

1 313,86

8 483,72

0,24

9 896,50

2,92

I. Przychody ze sprzedaży produktów

B. Koszty działalności operacyjnej

III. Usługi obce

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne

III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
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I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

0,00

8 483,72

0,24

9 896,50

2,92

114 665,78

-59 590,13

145 025,87

-248 445,52

29 421,27

0,00

29 421,27

773,07

0,00

0,00

0,00

0,00

172,43

0,00

172,43

744,91

29 248,84

0,00

29 248,84

0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

0,00

28,16

H. Koszty finansowe

3 285,37

44,66

3 934,20

489,99

I. Odsetki

3 285,37

10,00

3 895,64

282,35

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Inne

0,00

34,66

38,56

207,64

140 801,68

-59 634,79

170 512,94

-248 162,44

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

0,00

0,00

140 801,68

-59 634,79

170 512,94

-248 162,44

L. Podatek dochodowy

0,00

-1 311,00

1 311,00

-328,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

0,00

0,00

0,00

0,00

140 801,68

-58 323,79

169 201,94

-247 834,44

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Zysk ze zbycia inwestycji

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

K. Zysk (strata) brutto (I-J)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Źródło: Emitent
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Tabela: Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie

Za okres
od 01.10.2013 r.
do 31.12.2013 r.
(w zł)

Za okres
od 01.10.2012 r.
do 31.12.2012 r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.
(w zł)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto

140 801,68

-58 323,79

169 201,94

-247 834,44

II. Korekty razem

2 845 790,88

47 377,46

-146 069,82

22 855,65

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

2 986 592,56

-10 946,33

23 132,12

-224 978,79

208 707,56

0,00

208 707,56

24 390,24

3 578 691,07

0,00

4 495 443,57

3 447,21

-3 369 983,51

0,00

-4 286 736,01

20 943,03

376 500,75

0,00

4 389 745,65

219 472,00

0,00

-271,23

0,00

30 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

376 500,75

271,23

4 389 745,65

189 472,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

-6 890,20

-10 675,10

126 141,76

-14 563,76

0,00

0,00

0,00

0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu

139 407,11

17 050,25

6 375,15

20 938,91

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

132 516,91

6 375,15

132 516,91

6 375,15

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

Źródło: Emitent
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Tabela: Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie

Za okres
od 01.10.2013 r.
do 31.12.2013 r.
(w zł)

Za okres
od 01.10.2012 r.
do 31.12.2012 r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.
(w zł)

Narastająco
za okres
od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r.
(w zł)

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

4 025 267,59

41 946,22

-16 377,57

11 984,87

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
po korektach

4 025 267,59

41 946,22

-16 377,57

11 984,87

4 200 000,00

155 000,00

155 000,00

120 000,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

262 716,90

294 472,00

294 472,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

-465 849,57

-218 015,13

-218 015,13

0,00

140 801,68

-58 323,79

169 201,94

-247 834,44

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

4 166 069,27

-16 377,57

4 166 069,27

-16 377,57

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

4 166 069,27

-16 377,57

4 166 069,27

-16 377,57

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu –
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8. Wynik netto

Źródło: Emitent
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5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są
zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Podstawy prawne:
1) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. (Dz.U. z
2002r. nr 76, poz.694 ze zm.).
2) W zakresie nie objętym ustawą o rachunkowości spółka stosuje Krajowe
Standardy Rachunkowości.
3) W zakresie nieuregulowanym powyższymi aktami, spółka stosuje
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
4) W przypadku nieuregulowania istotnych zagadnień występujących w spółce
powyższymi aktami, kierownik jednostki decyduje w formie pisemnej o
zastosowanym rozwiązaniu, opisując to rozwiązanie w informacji dodatkowej
przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Informacje podstawowe:
1. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
oraz na każdy inny dzień bilansowy.
2. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
3. Skrócone sprawozdanie finansowe spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat,
rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i ewentualną
informację dodatkową.
4. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
5. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach.
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6. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z
ich treścią ekonomiczną.
7. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
8. Na koszty działalności operacyjnej składają się wartość zużycia materiałów i energii,
amortyzacja, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.
Na wynik finansowy firmy wpływają ponadto:
1. Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością
firmy w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i
rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
otrzymania lub przekazania darowizn.
2. Przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi.
3. Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad
dodatnimi.
4. Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia
zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy poza jej
działalnością operacyjną.
Inwentaryzację rzeczowych składników majątku spółka przeprowadza: środki trwałe –
raz na 4 lata. Pozostałe składniki majątku spółka inwentaryzuje na ostatni dzień
każdego roku obrotowego.
Do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę
pośrednią stosując podział na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową, który
przedstawia się następująco:
1. Do działalności operacyjnej spółki zalicza się transakcje i zdarzenia związane w
działalności operacyjnej jako odrębnych pozycji rachunku przepływów
pieniężnych, a następnie ich zsumowaniu do kwoty przepływów pieniężnych
netto z działalności operacyjnej.
2. Do działalności inwestycyjnej spółki zalicza się zbycie wartości
niematerialnych i prawnych, składników majątku trwałego.
3. Do działalności finansowej zalicza się głównie pozyskiwanie kapitału własnego
i kapitałów obcych oraz ich zwrot i obsługę.
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Stosując metodę pośrednią w działalności operacyjnej Spółka ustala korekty i zmiany
stanu wychodząc od zysku brutto.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się
następująco: dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne
wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób
prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego
roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od
miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji
wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane
odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z
dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego
roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego
po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu
okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe spółka wycenia wg przepisów ustawy o rachunkowości.
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (z
wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) wycenia się w
cenie nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka
wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo
według ceny nabycia albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego
składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe
inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości
godziwej.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych
wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w
sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674). Rozchód
aktywów finansowych następuje metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).
Zapasy - ustala się następujące zasady wyceny stanów i rozchodów rzeczowych
składników majątkowych:
a) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjnogospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w
pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu,
b) towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg w cenach
zakupu, zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające istotnego ujemnego
wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do kosztów
działalności spółki,
c) materiały służące jako surowce do wytwarzania produktów wycenia się wg
cen zakupu,
d) półprodukty wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą przyjęcia ich z
produkcji wg rzeczywistych kosztów materiałów,
e) wyroby gotowe wprowadza się do ewidencji zapasów pod datą ich przyjęcia z
produkcji w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie kosztu wytworzenia
skorygowanego o odchylenia,
f) rozchód towarów, materiałów i wyrobów gotowych z magazynu i wartość
stanu końcowego wycenia się metodą FIFO,
g) odpisy aktualizujące wartość zapasów oraz ich rozwiązanie dokonywane są na
koniec roku obrotowego.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące - odpisu aktualizacyjnego
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dokonuje się w 100% wartości należności). Jednostka nie nalicza odsetek z tytułu
nieterminowej zapłaty.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani
należności, a także wpłat dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów
kapitałowych nowych emisji, również wtedy gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie
publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie
wtórnym.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie:
a) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta
jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji
zapłaty należności lub zobowiązań,
b) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień
poprzedzający dzień wystawienia faktury,
c) wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego
dokonuje się po kursie historycznym z zastosowaniem metody „pierwsze
przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO).
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
a) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po kursie wg kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
b) składniki pasywów – po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów w walutach obcych powstałe na dzień
ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do
przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do ceny nabycia
towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub
wartości niematerialnych i prawnych.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń
międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych
okresach sprawozdawczych, których dotyczą (tj. miesięcznie).
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady
ostrożności. Obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów
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środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub
umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub
statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku,
w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków
toczącego się postępowania sądowego.
Utworzone rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych,
kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi
przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy wycenia się wg kwoty najbardziej właściwej
szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień
bilansowy.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową
możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub
bezpośredni, korzyści ekonomicznych.
Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje
pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa
aktywów jest ich wartością księgową.
Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty,
które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z
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występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala
się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku
powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w
bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł
uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty
zobowiązania podatkowego.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy
obejmuje:
1) część bieżącą,
2) część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego.

6 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta w okresie, którego
dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników
i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
wpływ na osiągnięte wyniki
W IV kwartale 2013 roku spółka Mobile Factory S.A. konsekwentnie budowała struktury
przyszłej grupy kapitałowej. Emitent będzie pełnił w niej rolę podmiotu holdingowego
scalającego wszystkie prowadzone przedsięwzięcia biznesowe. Pod względem
organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym Spółka będzie pełnić funkcje kontrolne
i zarządcze w jednostkach zależnych. Umożliwi to Emitentowi, pod pewnymi
warunkami, skorzystanie z konsolidacji podatkowej, współdzielenia strat operacyjnych,
a także łatwiejsze zbywanie spółek zależnych.
Mając na uwadze powyższe, w celu realizacji przyjętej strategii rozwoju, Emitent
dokonał transakcji kupna znacznych pakietów udziałów w trzech spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powołał do życia jedną spółkę celową.
Dnia 2 października 2013 roku została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie spółka pod firmą Y-Mobile Games Sp. z o.o. (RB 61/2013)
Kapitał zakładowy Y-Mobile Games Sp. z o.o. wynosi 60.000,00 zł. Mobile Factory S.A.
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objął w nowo założonej spółce 800 udziałów, co stanowi 66,66% w kapitale
zakładowym oraz 66,66% głosów na zgromadzeniu wspólników. Pierwszym etapem
w działalności Y-Mobile Games Sp. z o.o. będzie stworzenie niezależnego studia
deweloperskiego specjalizującego się w produkcji i dystrybucji gier na urządzenia
mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety). Przedmiotem działalności spółki
będzie projektowanie, tworzenie oraz wprowadzenie gier na rynek (w tym gier
społecznościowych, reklamowych i marketingowych). Do dnia sporządzenia niniejszego
raportu kwartalnego Y-Mobile Games Sp. z o.o. nie rozpoczęła działalności operacyjnej.
W dniu 30 grudnia 2013 roku kupiono udziały w spółkach: Rara Avis Sp. z o.o. (RB
79/2013), Instytut Biznesu Sp. z o.o. (80/2013) i Ads Promotion Sp. z o.o. (RB 81/2013).
Podstawowym profilem działalności Rara Avis Sp. z o.o. są inwestycje alternatywne, tj.
handel przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo
w zakresie obrotu takimi dziełami (tzw. „art banking”). Firma w swoim asortymencie
posiada bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze
srebra, obrazów, artykułów filatelistycznych i wiele innych kolekcji. W planach firmy
Rara Avis Sp. z o.o. jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie
dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi
zasobami oraz handel elektroniczny.
Emitent dokonał zakupu 248 udziałów w Rara Avis Sp. z o.o., co stanowi 91,85%
w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników.
Instytut Biznesu Sp. z o.o. prowadzi działalność inwestycyjną. Pomaga w rozwoju
przedsięwzięć biznesowych w roli tzw. anioła biznesu poprzez zaangażowanie
kapitałowe w innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji.
Firma obecnie zaangażowana jest w dwa duże projekty inwestycyjne:
Rearden Technology S.A. - projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka
do smartphonów. Zegarek ma spełniać trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony.
Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też
wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów
(więcej o projekcie: www.rearden-technology.com).
Getbol Sp. z o.o. - projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję
programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną sportu. Getbol to dyscyplina
oparta o grę w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały
wymyślone w latach 90. XX wieku, a zasady gry opracowano i opatentowano w
2002 roku. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21 klubów
uprawiających Getbol (więcej o projekcie: www.getbol.com).
Emitent dokonał zakupu 3800 udziałów w Instytucie Biznesu Sp. z o.o., co stanowi
34,23% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników.
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Działalność Ads Promotion Sp. z o.o. związana jest m.in. z szeroko pojętym e-mail
marketingiem, monitoringiem mediów i społeczności, budowaniem relacji z klientami,
sprzedawcami i prasą oraz kreacją kampanii reklamowych w Internecie włącznie z ich
zarządzaniem i raportowaniem.
Emitent dokonał zakupu 98 udziałów w Ads Promotion Sp. z o.o., co stanowi 90,20%
w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników.
Wielkość grupy kapitałowej będzie zależeć od bieżących możliwości finansowych
i zarządczych Mobile Factory S.A. Zarząd Emitenta nie przewiduje w tym celu zadłużania
Spółki, a cały proces chce przeprowadzić i sfinansować ze środków pozyskanych
w ramach emisji akcji serii E.
Obok budowy struktur grupy kapitałowej Spółka realizowała przedsięwzięcia związane
z dotychczasowym biznesem. Efektem tego było podpisanie dwóch istotnych umów na
realizację systemów przeznaczonych na urządzenia mobilne (RB EBI 62/2013 i RB EBI
63/2013). Łączna wartość obydwu umów wynosi 243.540,00 zł. Emitent nie wyklucza
podpisania z kontrahentami kolejnych umów, które będą stanowić dalszy etap prac nad
narzędziem do inteligentnego przetwarzania dokumentów w postaci cyfrowej oraz
systemem do tworzenia aplikacji mobilnych, wspierających sektor MSP w zakresie
koordynowania działań promocyjno-marketingowych.
Z kolei w dniu 19 grudnia 2013 r. Spółka jednostronnie wypowiedziała umowę ramową
z firmą Promosalons Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Promo Polska
Sp. z o.o.) zawartą dnia 21 kwietnia 2013 roku (RB EBI 75/2013). Wypowiedzenie
umowy nie spowodowało naliczenia jakichkolwiek kar finansowych, które mogłyby
obciążyć wynik finansowy Spółki. Emitent przy rozwiązaniu umowy wykorzystał jedną
z dozwolonych klauzul, która umożliwiała jej wypowiedzenie bez skutków finansowych.
Rozwiązanie umowy ramowej nie powinno znacząco wpłynąć na wynik finansowy
Mobile Factory S.A. w 2013 roku.
Istotnym wydarzeniem IV kwartału 2013 roku było żądanie zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mobile Factory S.A. (RB EBI 70/2013) Żądanie
zostało skierowane od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału
zakładowego Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd
Emitenta zwołał Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 stycznia 2014 roku (RB
72/2013).
Pod obrady Walnego Zgromadzenia dwukrotnie wprowadzano nowe projekty uchwał,
które były zgłaszane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez
akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta (RB EBI
78/2013, RB EBI 3/2014 i 4/2014).
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Ostatecznie program obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
prezentował się jak poniżej:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. wybór komisji skrutacyjnej,
b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki,
c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki,
d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym
związanych,
e. zmiana §1 Statutu Spółki,
f. zmiana §7 Statutu Spółki,
g. zmiana §13 Statutu Spółki,
h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki,
i. pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego,
j. pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny,
k. powołanie pełnomocnika do dochodzenia roszczeń od byłych członków
zarządu, w osobach: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna,
l. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W dniu 31 grudnia 2013 roku w Spółce zakończył się wewnętrzny audyt prowadzony
przy wsparciu kancelarii prawnej oraz licencjonowanego doradcy podatkowego. Audyt
wykazał szereg nieprawidłowości w prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa przez były
zarząd, w osobach p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny.
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Szczególne niedopełnienia stwierdzono w zakresie nierzetelnego prowadzenia
dokumentacji Spółki oraz nierzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
Przeprowadzone badanie wykazało także brak rozliczenia się ze Spółką z przekazanego
do używania mienia (m.in. telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, meble biurowe
i inne), co przełożyło się na wystąpienie szkody w mieniu Spółki. Dodatkowo
p. Radosław Paklikowski i p. Łukasz Kuna do dnia publikacji niniejszego raportu nie
dokonali zwrotu środków pieniężnych, które to środki wypłacono kartą płatniczą
należącą do Spółki.
W dniu 1 stycznia 2014 rozpoczął się drugi etap audytu, który prowadzony jest
wspólnie z kancelarią specjalizującą się w ochronie własności intelektualnej, prawach
autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Już pierwsze wyniki wskazują na szereg
nieprawidłowości w działaniach p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny, co
mogło być efektem celowego i zaplanowanego działania na szkodę Spółki. Obecnie
zgromadzony i zabezpieczony materiał dowodowy wskazuje na wyprowadzenie
majątku Spółki m.in. w postaci wyprodukowanych przez Emitenta aplikacji mobilnych.
Obecne ustalenia wskazują, że dokonano przywłaszczenia - będących jedyną własnością
Emitenta - następujących aplikacji:
infoShare,
Internet Beta,
StartUp Week,
Woodstok,
ConferenceApp.
Wszystkie ww. aplikacje będące autorstwem Mobile Factory S.A. są obecnie bezprawnie
oferowane przez angielską spółkę AppsWith.us Ltd z siedzibą w Londynie (1st Floor 2
Woodberry Grove, London N12 0DR), w której partnerami zarządzającymi od momentu
jej założenia są panowie: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna.
Wobec działań wymierzonych w dobre imię Spółki, nieuczciwych praktyk rynkowych,
wykorzystywania cudzej renomy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
niedozwolonego naśladownictwa produktów i wielu innych naruszeń, Zarząd Spółki
powziął decyzję o skierowaniu pozwu wobec spółki prawa angielskiego AppsWith.us
Ltd oraz pozwów cywilnych wobec p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny. Z
uwagi na siedzibę firmy AppsWith.us Ltd spór prowadzony będzie przed sądem
angielskim.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że nie można wykluczyć, iż w efekcie dalszej
analizy i po zbadaniu decyzji podejmowanych przez p. Radosława Paklikowskiego
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i p. Łukasza Kunę, wyjdą
odpowiedzialność karną.

na

jaw

dalsze

okoliczności

pociągające

za

sobą

Wobec całości zebranych i opisanych powyżej faktów Zarząd Spółki zarekomendował
Nadzwyczajnego Walnemu Zgromadzeniu Spółki pociągnięcie do odpowiedzialności
p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kunę z tytułu działania przez nich na szkodę
Mobile Factory S.A. (RB EBI 5/2014)
Ponadto Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że wskazane powyżej okoliczności nie
były wcześniej znane, wobec czego nie były one także poddane badaniom ani wciągnięte
do sprawozdań. Wszelkie istotne fakty w sporze z byłym Zarządem Spółki oraz firmą
AppsWith.us Ltd. komunikowane będą w formie raportów bieżących.

7 Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych
prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
Zarząd Mobile Factory S.A. biorąc pod uwagę wyniki czwartego kwartału 2013 roku
podtrzymuje realizację prognoz wyników finansowych na rok 2013, które zostały
opublikowane w raporcie bieżącym EBI 48/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku
skorygowane raportami bieżącym: EBI 56/2013 z dnia 20 września 2013 roku, EBI
69/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku i EBI 10/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o rachunkowości w rachunku
zysków i strat wykazuje się wynik finansowy (stratę lub zysk) na sprzedaży inwestycji,
środków trwałych i z tytułu różnic kursowych.
Tym samym przychody ze sprzedaży inwestycji wynoszą: 208.707,56 zł, a koszty
sprzedaży inwestycji: 179.458,72 zł, co oznacza, że odnotowano zysk na sprzedaży w
kwocie: 29.248,84 zł.

8 W przypadku gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał
informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji
działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie
zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu
ASO.
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9 Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w
obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione
na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności
Emitent nie prowadził takiej aktywności.

10 Opis organizacji Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Mobile Factory S.A. tworzy
grupę kapitałową i jest Spółką dominującą w Grupie Mobile Factory. W skład grupy
kapitałowej wchodzą następujące podmioty gospodarcze:

udział w kapitale

głosy na WZ/ZW

liczba

udział

liczba

udział

Ads Promotion Sp. z o.o.

92

90,20%

92

90,20%

AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.

400

10,00%

400

10,00%

Instytut Biznesu Sp. z o.o.

3800

34,23%

3800

34,23%

OLS S.A.

30000

30,00%

30000

30,00%

Promo Polska Sp. z o.o.

38

48,72%

40

48,72%

Rara Avis Sp. z o.o.

248

91,85%

248

91,85%

Y-Mobile Games Sp. z o.o.

800

66,66%

800

66,66%

Firma

W ramach kontroli poszczególnych przedsięwzięć i spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie reorganizacji struktury
organizacyjnej Spółki (pkt. 3 niniejszego raportu – „Struktura organizacyjna Emitenta”).
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11 W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn
niesporządzania takich sprawozdań
Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. uchwałą nr 1,
zarekomendowała Zarządowi Spółki włączenie zakupionych udziałów w spółce
Ads Promotion Sp. z o.o. oraz spółce Rara Avis Sp. z o.o. w pozycję inwestycji
krótkoterminowych - tj. przeznaczonych do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013 roku oraz w sprawozdaniu
finansowym za 2013 rok.
Jednocześnie w uzasadnieniu uchwały Rada Nadzorcza Spółki zwraca uwagę na
Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 27 stycznia 2014 r., zgodnie z którą dopiero od dnia jej
powzięcia, tj. od dnia 27 stycznia 2014 roku podstawową działalnością Emitenta jest
działalność holdingów finansowych (64.20.Z).
Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje objęcie konsolidacją ww. podmiotów,
w przypadku gdy ich zbycie w wielkości powodującej spadek udziałów Emitenta do
poziomu poniżej 50% nie nastąpi do dnia 31 marca 2014 r.
W związku z podjętą Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarząd
Spółki podjął Uchwałę nr 1 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie włączenia zakupionych
udziałów w spółce Ads Promotion Sp. z o.o. oraz spółce Rara Avis Sp. z o.o. w pozycję
inwestycji krótkoterminowych w sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2013 roku
oraz w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok. Jednocześnie Zarząd zdecydował we
wzmiankowanej Uchwale o konsolidacji wyników wymienionych wyżej spółek,
w przypadku gdy nie dojdzie do ich zbycia w wielkości powodującej spadek udziałów
Emitenta do poziomu poniżej 50% do dnia 31 marca 2014 r., czyli począwszy od raportu
okresowego za I kwartał 2014 roku.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna Y-Mobile Games Sp. z o.o. nie
rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej wobec czego również nie podlega ona
obowiązkowi konsolidacji.
W związku z powyższym, zgodnie z § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, na
podstawie art. 57 pkt. 1) oraz art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości Emitent odstępuje
od objęcia konsolidacją jednostek zależnych.
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12 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Tabela: Struktura akcjonariatu
Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1

Promo Polska Sp. z o.o.

20.400.000

48,57%

20.400.000
00.000

48,57%

2

Instytut Biznesu Sp. z o.o.

8.390.000

19,98%

8.390.000

19,98%

3

Pozostali

13.210.000

31,45%

13.210.000

31,45%

Razem

42.000.000

100,00%

42.000.000

100,00%

Źródło: Emitent

Wykres: Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Mobile
Factory S.A.
Pozostali
31,45%

Promo Polska
Sp. z o.o.
48,57%

Instytut
Biznesu Sp. z
o.o.
19,98%

Źródło: Emitent
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13 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta,
w przeliczeniu na pełne etaty
Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta,
w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła: 1.
W celu obniżenia kosztów działalności Emitent zatrudniał dodatkowe osoby w formie
umów cywilno-prawnych (2 pracowników) oraz współpracował z podwykonawcami
oraz firmami podwykonawczymi na zasadach outsourcingu.

14 Podsumowanie i oświadczenie Zarządu
Zarząd Mobile Factory S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne
skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny
i prawdziwy obraz sytuacji finansowej Emitenta.
Raport Mobile Factory S.A. za IV kwartał 2013 roku został przygotowany zgodnie
z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznika nr 3 do
Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect” (wg stanu prawnego na dzień 01.06.2013 r.).

W imieniu Zarządu,

Katarzyna Czub
Członek Zarządu
Mobile Factory S.A.
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