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1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 

Szanowni Akcjonariusze, Drodzy Inwestorzy, 

niniejszym przekazujemy Państwu jednostkowy raport roczny Mobile Factory S.A. 
zawierający sprawozdanie zarządu z działalności Spółki, zbadane roczne 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Rok 2012 był dla Spółki czasem wytężonej pracy oraz intensywnego rozwoju 
w zakresie oferowanych produktów i usług. Wszystkie działania związane były 
z poszerzaniem bazy kontrahentów i budowaniem z nimi długoterminowych relacji. 

Bez wątpienia krokiem milowym w życiu Spółki było jej upublicznienie. W lutym 2012 
roku rozpoczął się kolejny etap dynamicznego rozwoju. Celem debiutu na 
alternatywnym rynku NewConnect było wzmocnienie pozycji, zyskanie wiarygodności 
i zdobycie nowych partnerów biznesowych. 

Z drugiej strony Spółka musiała się zmagać z trudnościami mającymi podłoże 
w ogólnogospodarczej sytuacji w Polsce i na Świecie. Wiązało się to 
z restrukturyzacjami w zakresie polityki kadrowej oraz poszukiwaniem oszczędności 
wynikającymi ze znacznych kosztów pracowniczych. 

Bardzo ważnym wydarzeniem mającym wpływ na rozwój Spółki w latach 2013-2016 
będzie miało stworzenie i przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Mobile Factory S.A 
opartej na trzech najważniejszych założeniach: budowa silnej grupy kapitałowej, 
innowacyjność w oferowaniu produktów i usług oraz relacje biznesowe. 

Nasza strategia zakładać będzie m.in. bezpośrednie inwestycje w przedsięwzięcia 
z obszaru e-biznesu oraz rozbudowanie oferty usługowo-produktowej. Zakładamy, że 
wdrożenie strategii powinno znacznie poprawić efektywność Spółki, co przełoży się do 
realnego wzrostu jej wartości w czasie. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także lekturę 
naszej strony internetowej www.mobilefactory.pl, na której znajdziecie Państwo 
aktualne informacje o Mobile Factory S.A. 

W imieniu Zarządu 

 

 

Katarzyna Czub 
Członek Zarządu 
Mobile Factory S.A. 
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2 WYBRANE DANE FINANSOWE 

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz 

przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Mobile Factory S.A. w okresie od 

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.  

Pozycje rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu 

średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 

roku obrotowego. 

 

Wyszczególnienie 
Kurs euro na dzień bilansowy 

(31 grudnia) 
Średni kurs euro w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 

2011 rok 4,4168 4,1401 

2012 rok 4,0882 4,1736 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek Zysków i Strat 
dane w PLN dane w EUR 

2011 2012 2011 2012 

Przychody netto ze sprzedaży 47 803,74 71 226,02 11 546,52 17 065,85 

Zysk brutto (strata) ze sprzedaży -211 408,75 -258 293,05 -51 063,68 -61 887,35 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -218 653,17 -248 445,52 -52 813,50 -59 527,87 

Zysk (strata) brutto -218 998,13 -248 162,44 -52 896,82 -59 460,04 

Zysk (strata) netto -218 015,13 -247 834,44 -52 659,39 -59 381,45 

Amortyzacja 29 326,17 8 325,26 7 083,44 1 994,74 
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BILANS 

Bilans 
dane w PLN dane w EUR 

2011 2012 2011 2012 

Kapitał własny 11 984,87 -16 377,57 2 713,47 -4 006,06 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 14 511,00 26 434,35 3 285,41 6 466,01 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 938,91 6 375,15 4 740,74 1 559,40 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 41 279,74 45 519,64 9 346,07 11 134,40 

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Rachunek przepływów pieniężnych 
dane w PLN dane w EUR 

2011 2012 2011 2012 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-189 003,22 -224 978,79 -45 651,85 -53 905,21 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-50 057,87 20 943,03 -12 090,98 5 017,98 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

260 000,00 189 472,00 62 800,42 45 397,74 

Środki pieniężne okresu netto 20 938,91 6 375,15 5 057,59 -3 489,50 
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3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Informacje wstępne. 

Firma funkcjonuje pod nazwą MOBILE FACTORY Spółka Akcyjna. 

Firma prowadzi działalność w zakresie: 

• 26, 20, Z, Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych  

• 33, 20, Z, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  

• 43, 21, Z, Wykonanie instalacji elektrycznych  

• 47, 41, Z, Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

• 47, 42, Z, Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach 

• 47, 59, Z, Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach   

• 58, 1, -----, Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

• 58, 2, -----, Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 

• 59, 20, Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

• 60, 10, Z, Nadawanie programów radiofonicznych 

• 60, 20, Z, Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 
abonamentowych 

• 61, 10, Z, Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 

• 61, 20, Z, Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 
telekomunikacji satelitarnej  

• 61, 30, Z, Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej  

• 62, 01, Z, Działalność związana z oprogramowaniem  

• 62, 02, Z, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  

• 62, 03, Z, Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

• 62, 09, Z, Pozostałą działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  
i komputerowych 

• 63, 11, Z, Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 
podobna działalność 

• 63, 12, Z, Działalność portali internetowych  

• 63, 99, Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

• 70, 21, Z, Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  

• 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
i zarządzania  

• 72, 11, Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 
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• 72, 19, Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych 

• 73, 11, Z, Działalność agencji reklamowych 

• 73, 12, A, Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 
telewizji 

• 73, 12, B, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych 

• 73, 12, C, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) 

• 73, 12, D, Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach 

• 74, 10, Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

• 74, 90, Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

• 77, 40, Z, Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim 

• 82, 91, Z, Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 

• 82, 99, Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

• 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację 

• 43, 29, Z, Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych 

• 64, 91, Z, Leasing finansowy 

• 64, 92, Z, Pozostałe formy udzielania kredytów 

• 64, 99, Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

• 66, 19, Z, Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

• 66, 29, Z, Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

• 64, 20, Z, Działalność holdingów finansowych 

• 68, 31, Z, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

• 77, 11, Z, Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 

• 77, 33, Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

• 68, 20, Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

• 68, 10, Z, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
 

zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000380468 z dnia 

10.03.2011 r., NIP spółki 8943018615, REGON 021480943. 

Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu (53-203) przy ul. Hallera nr 182 lok. 30. 

Spółka użytkuje powyższy lokal na podstawie Umowy Najmu z dnia 15.04.2011 r. 

Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony. 

Czas trwania jednostki jest nieograniczony. 
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Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym oraz wskazanie, 
czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w  dającej się 
przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Niniejsze Sprawozdanie Finansowe 

sporządzono za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. 

Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wskazuje okoliczności, 

które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.  

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład 
jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe. 

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki 

organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, 

jednostka nie była więc zobligowana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w  ciągu 
którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe 
sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody 
rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). 

Nie dotyczy.  

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w 
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Spółka prowadzi księgi handlowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad 

rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg 

rachunkowych, spośród dopuszczonych ww. ustawą.  

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. 

 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że: 

1. 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. 
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2. Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się 
następująco: od wartości firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych 
zgodnie z art. 44 b ust.10 ustawy o rachunkowości, w okresie 10 lat. Spółka dla 
podstawowych grup aktywów trwałych stosuje następujące roczne stawki 
amortyzacyjne: 

• Wartości niematerialne i prawne – 20%. 

• Budynki i lokale inżynierii lądowej i wodnej – 2,5%. 

• Urządzenia techniczne i maszyny – 4,5%-30%. 
3. Odpisy amortyzacyjne od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 

programów komputerowych (licencji) dokonywane są liniowo, zgodnie z art. 16m 
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przez 24 miesiące. 
W przypadku nabycia licencji, której wartość początkowa nie przekracza 3.500 
złotych, odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie przekazania do 
użytkowania. 

4. Środki trwałe  wycenianie są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji 
wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe 
oraz odpisy aktualizujące ich wartość. 

5. Zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych przyjęte zostały stawki 
amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej 
koszty uzyskania przychodów. Określa ona wysokość amortyzacji stanowiącej koszty 
uzyskania przychodu oraz wartość amortyzacji bilansowej majątku. 

6. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym 
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 złotych są 
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do 
użytkowania. 

7. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.  

8. Stany i rozchody towarów objętych ewidencją wartościową wycenia się według cen 
zakupu.  

9. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych 
wycenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.  
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 
sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674. 

10. Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

11. Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej. 
12. Kapitały własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich 

rodzajów, zgodnie z umową spółki i zasadami określonymi przepisami prawa. 
13. Kapitał zakładowy wykazano w wysokości określonej w umowie i wpisanej 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
14. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto Spółki.  
15. Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są 

niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz 
wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  
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16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów występują w przypadku ponoszenia wydatków 
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Do kosztów rozliczanych w czasie 
zalicza się przede wszystkim: 

• Składki na ubezpieczenia majątkowe. 

• Prenumeraty. 

• Składki członkowskie. 

• Poniesione koszty lecz dotyczące późniejszych okresów. 
17. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: 

• Równowartość otrzymanych zaliczek z tyt. świadczeń, których wykonanie 
nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 

18. Rezerwa i aktywo z tyt. odroczonego podatku dochodowego są tworzone w związku  
z występowaniem przejściowych różnic między wykazaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową 
możliwą do odliczenia w przyszłości.  

19. Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy 
w kwocie wymagającej zapłaty. 

20. Na wynik finansowy składa się: 

• Wynik na sprzedaży. 

• Wynik na pozostałej działalności operacyjnej. 

• Wynik na działalności finansowej. 

• Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego. 

• Wynik na operacjach nadzwyczajnych. 
       Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. 

21. Przychodami ze sprzedaży produktów, tj. usług oraz wyrobów gotowych są kwoty 
należne z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszone o należny podatek od towarów i 
usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub 
odebranie przez niego usługi. 
W przypadku Spółki do przychodów z tyt. sprzedaży produktów zalicza się przede 
wszystkim przychody z tyt. wykonanych usług. 

22. Przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio  
z podstawową działalnością, a wpływające na wynik finansowy.  

23. Przychody i koszty finansowe są to przychody i koszty powstałe z tytułu operacji 
finansowych. 

24. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi 
zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. 
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BILANS 

Aktywa 

    rok poprzedni rok bieżący 

    31-12-2011 31-12-2012 

A. Aktywa trwałe 21 714,70 1 311,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 20 731,70 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość Firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 20 731,70 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 0,00 

1. Środki trwałe  0,00 0,00 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny  0,00 0,00 

d) środki transportu 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe  0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie  0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w bud. 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe Aktywa finansowe 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

a) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 983,00 1 311,00 
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1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  983,00 1 311,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 36 449,91 34 731,07 

I. Zapasy 0,00 721,57 

1. Materiały 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 721,57 

II. Należności krótkoterminowe 14 511,00 26 434,35 

1. Należności od jednostek  powiązanych 0,00 0,00 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy  0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 14 511,00 26 434,35 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 2 583,00 

- do 12 miesięcy  0,00 2 583,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) 

 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 

11 239,00 16 393,22 

c) inne 3 272,00 7 458,13 

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 20 938,91 6 375,15 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 938,91 6 375,15 

a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 938,91 6 375,15 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20 938,91 6 375,15 

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 

- Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
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IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 000,00 1 200,00 

AKTYWA RAZEM A + B 58 164,61 36 042,07 

 

 

Anna Chryplewicz    Anna Chryplewicz    Katarzyna Czub 

 

 

    

Podpis osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia 

ksiąg  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  Podpis kierownika jednostki 

 

07.05.2013 

          data 
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Pasywa 

    rok poprzedni rok bieżący  

    31-12-2011 31-12-2012 

A. Kapitał (fundusz) własny 11 984,87 -16 377,57 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 120 000,00 155 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)  0,00  0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 75 000,00 294 472,00 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 35 000,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 -218 015,13 

VIII. Zysk (strata) netto  -218 015,13 -247 834,44 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 179,74 52 419,64 

I. Rezerwy na zobowiązania  4 900,00 0,00 

1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe 0,00 0,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 4 900,00 0,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 4 900,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek  0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe  0,00 0,00 

d) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 41 279,74 45 519,64 

1. Wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00 

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy  0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek  41 279,74 45 519,64 

a) kredyty i pożyczki 30 271,23 0,00 

b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe  0,00 0,00 
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d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 991,57 42 068,70 

- do 12 miesięcy  4 991,57 42 068,70 

- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g)  z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 5 052,19 3 450,94 

h) z tyt. wynagrodzeń 0,00 0,00 

i) inne 964,75 0,00 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00 6 900,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 6 900,00 

- długoterminowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 6 900,00 

PASYWA RAZEM A + B 58 164,61 36 042,07 

 

 

Anna Chryplewicz    Anna Chryplewicz     

 

 

    

Podpis osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia 

ksiąg  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  Podpis kierownika jednostki 

 

07.05.2013 

          data 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

  

rok poprzedni rok bieżący  

    31-12-2011 31-12-2012 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47 803,74 71 226,02 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 803,74 71 226,02 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 

 - zwiększenie -wartość dodatnia 0,00 0,00 

 - zmniejszenie - wartość ujemna 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej  259 212,49 329 519,07 

I. Amortyzacja 29 326,17 8 325,26 

II. Zużycie materiałów i energii 6 223,85 7 458,00 

III. Usługi obce 83 783,85 112 643,01 

IV. Podatki i opłaty, w tym:  2 094,39 2 945,67 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia  118 004,51 158 174,68 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 259,32 4 997,78 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  10 220,40 34 974,67 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów i usług 300,00 0,00 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) -211 408,75 -258 293,05 

D. Pozostałe przychody operacyjne 9,36 9 850,45 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 8 536,59 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne  przychody operacyjne 9,36 1 313,86 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 7 253,78 2,92 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 7 253,78 2,92 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -218 653,17 -248 445,52 

G. Przychody finansowe 0,00 773,07 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 0,00 744,91 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 28,16 
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H. Koszty finansowe 344,96 489,99 

I. Odsetki, w tym: 271,23 282,35 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 73,73 207,64 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -218 998,13 -248 162,44 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -218 998,13 -248 162,44 

L. Podatek dochodowy 983,00 -328,00 

- bieżący  0,00 0,00 

- odroczony 983,00 -328,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty) 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -218 015,13 -247 834,44 

 

 

Anna Chryplewicz    Anna Chryplewicz   

 

 

    

Podpis osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia 

ksiąg  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  Podpis kierownika jednostki 

 

07.05.2013 

          data 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

  rok poprzedni rok bieżący  

    31-12-2011 31-12-2012 

    

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0,00 120 000,00 

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

 -  korekty błędów  0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  0,00 120 000,00 

    
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0,00 120 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 120 000,00 35 000,00 

a) zwiększenie ( z tytułu) 120 000,00 35 000,00 

- wydania emisji akcji serii A 100 000,00 0,00 

- wydania emisji akcji serii B 20 000,00 0,00 

- wydania emisji akcji serii C 0,00 20 000,00 

- wydania emisji akcji serii D 0,00 15 000,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 120 000,00 155 000,00 

    
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  0,00 0,00 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- ………………………………….. 0,00 0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

- ………………………………….. 0,00 0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu  0,00 0,00 

    
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a) zwiększenie 0,00 0,00 

b) zmniejszenie  0,00 0,00 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

    
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 75 000,00 

4.1. Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego 75 000,00 219 472,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 75 000,00 258 372,00 

- emisji akcji serii B powyżej wartości nominalnej  75 000,00 0,00 

- emisji akcji serii C i D  powyżej wartości nominalnej  0,00 258 372,00 

- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 

- ………………………………….. 0,00 0,00 
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b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 38 900,00 

- pokrycia straty  0,00 0,00 

- kosztów pozyskania kapitału 0,00 38 900,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 75 000,00 294 472,00 

    
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- ………………………………….. 0,00 0,00 

b) zmniejszenie ( z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych  0,00 0,00 

- ………………………………….. 0,00 0,00 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  0,00 0,00 

    
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 35 000,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 35 000,00 -35 000,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 35 000,00 0,00 

- emisja akcji serii C 35 000,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 35 000,00 

- rejestracja w KRS zwiększenia kspitału podstawowego  0,00 35 000,00 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  35 000,00 0,00 

    
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty  0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- …………………………………. 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- ………………………………….. 0,00 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  0,00 0,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 0,00 

- korekty błędów  0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 -218 015,13 

- strata z roku 2011 0,00 -218 015,13 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -218 015,13 
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7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  0,00 -218 015,13 

    
8. Wynik netto -218 015,13 -247 834,44 

a) zysk netto 0,00 0,00 

b) strata netto  -218 015,13 -247 834,44 

c) odpisy z zysku  0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 984,87 -16 377,57 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty) 11 984,87 -16 377,57 

 

 

Anna Chryplewicz    Anna Chryplewicz   

 

 

    

Podpis osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia 

ksiąg  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  Podpis kierownika jednostki 

 

07.05.2013 

          data 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH (METODA POŚREDNIA) 

  rok poprzedni rok bieżący  

    31-12-2011 31-12-2012 

   
A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej      

I. Zysk (strata) netto  -218 015,13 -247 834,44 

II. Korekty razem 29 011,91 22 855,65 

1.  Amortyzacja 29 326,17 8 325,26 

2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych  0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 271,23 -123,41 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 -8 684,41 

5. Zmiana stanu rezerw 4 900,00 -4 900,00 

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 -721,57 

7. Zmiana stanu należności -14 511,00 -11 923,35 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11 008,51 34 511,13 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 000,00 6 700,00 

10. Inne korekty -983,00 -328,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -189 003,22 -224 978,79 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 0,00 24 390,24 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 24 390,24 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

- odsetki 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki 50 057,87 3 447,21 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 057,87 3 447,21 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

a/ w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b/ w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 
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4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -50 057,87 20 943,03 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I.  Wpływy 260 000,00 219 472,00 

1. 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

230 000,00 219 472,00 

2. Kredyty i pożyczki 30 000,00 0,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 30 000,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 30 000,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 260 000,00 189 472,00 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 20 938,91 -14 563,76 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 0,00 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 20 938,91 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 20 938,91 6 375,15 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 

 

 

 

Anna Chryplewicz    Anna Chryplewicz   

 

 

    

Podpis osoby uprawnionej do usługowego prowadzenia 

ksiąg  

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  Podpis kierownika jednostki 

 

07.05.2013 

          data 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Ustęp I 

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan 
tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: 
aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, 
a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 
 

a)   

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

urządzenia 

techniczne 

maszyny  

inne środki 

trwałe  

Środki trwałe, 

razem 

Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 17 108,75 8 558,88 25 667,63 

Zwiększenia  3 447,21 0,00 3 447,21 

Zmniejszenia  15 688,75 7 381,64 23 070,39 

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 867,21 1 177,24 6 044,45 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 17 108,75 8 558,88 25 667,63 

Amortyzacja za okres 3 447,21 0,00 3 447,21 

Sprzedaż środka trwałego  -15 688,75 -7 381,64 -23 070,39 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4 867,21 1 177,24 6 044,45 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 

 

b)   
ŚRODKI TRWAŁE ( STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2011 2012 

Własne 25 667,63 6 044,45 

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne, razem 25 667,63 6 044,45 

 

c)  
  inne wartości 

niematerialne i 

prawne 

Wartości 

niematerialne i 

prawne, razem ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 24 390,24 0,00 

Zwiększenia zakup  0,00 0,00 

Zmniejszenia sprzedaż  -24 390,24 0,00 

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 658,54 3 658,54 

Amortyzacja za okres 4 878,05 4 878,05 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 8 536,59 8 536,59 

Sprzedaż  -8 536,59 -8536,59 
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Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0,00 

 

 

d)  
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2011 2012 

Własne 24 390,24 0,00 

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne, razem 24 390,24 0,00 

 

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 
 

 Spółka nie posiada gruntów własnych ani użytkowanych wieczyście. 

 

3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 
z tytułu umów leasingu. 

 

Spółka nie użytkuje środków trwałych na podstawie w/w umów.  

 

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

 

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i  wartości 
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155 000,00 zł.    

 

STRUKTURA UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2012 uprzywilejowane 

nominał 

(PLN) 

liczba 

akcji 

kapitał akcyjny 

(PLN) udział %  

Seria A nie 0,10 1 000 000 100 000,00 64,52% 

Seria B nie 0,10 200 000 20 000,00 12,90% 

Seria C nie 0,10 200 000 20 000,00 12,90% 

Seria D nie 0,10 150 000 15 000,00 9,68% 

Stan na koniec roku obrotowego      1 550 000 155 000,00 100,00% 
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6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
 

Nie dotyczy.           

  

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 
 

Strata w wysokości 247 834,44 zł. Zarząd proponuje pokryć z zysków w latach następnych. 

 

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
 

ZMIANY STANU REZERW  

wartość rezerw na 

początek okresu  zwiększenia  zmniejszenia  

wartość rezerw 

na koniec 

okresu  

rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 0,00 

rezerwa na świadczenia emerytalne i podatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe rezerwy  4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 

-   rezerwa na sporządzenie sprawozdania finansowego 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 

-   rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 

łącznie rezerwy  4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 

 
9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 
koniec roku obrotowego.  
 

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartość należności. 

 

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o okresie spłaty 
pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową:  
a) do 1 roku,  

b) powyżej 1 roku do 3 lat,  

c) powyżej 3 do 5 lat,  

d) powyżej 5 lat. 

 

Nie występują.  

 

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
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ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW  2011 2012 

1. Długoterminowe  0,00 0,00 

2. Krótkoterminowe  983,00 1 311,00 

a/ czynne   

- koszty poniesione w związku z uruchomieniem projektu objętego umową o dotację  0,00 0,00 

- aktywo z tyt. odroczonego podatku dochodowego  983,00 1 311,00 

b/ bierne 4 900,00 6 900,00 

- koszty sporządzenia i badania sprawozdania finansowego  4 900,00 6 900,00 

  RAZEM: 5 883,00 8 211,00 

 

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem 
jego rodzaju). 

 

Nie występują.  

  

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 
i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące 
gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych. 

 

Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń. 

Ustęp II 

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

  

STRUKTURA PRZYCHODÓW  terytorium kraju  eksport łącznie 

Przychody ze sprzedaży usług programistycznych  60 226,02 0,00 60 226,02 

Przychody ze sprzedaży licencji  11 000,00 0,00 11 000,00 

RAZEM 71 226,02 0,00 71 226,02 

 

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
 

Nie wystąpiły odpisy aktualizujące. 

 

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
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W okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba aktualizacji wartości zapasów.       

 

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 

Nie dotyczy.  

 

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 
 

Lp.   Treść 

Dane na 

31.12.2012 r. 

1. Zysk/Strata  brutto  -248 162,44 

2. 

Trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem 

dochodowym -354,77 

  

- naliczone i zapłacone odsetki budżetowe 282,35 

  

 - koszty reprezentacji  1 087,13 

  

 - pozostałe koszty NKUP -1 724,25 

3. Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 6 900,00 

  

- koszty sporządzenia i badania sprawozdania finansowego  6 900,00 

    4. Inne różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: 0,00 

 

 -  wynagrodzenia z roku poprzedniego 0,00 

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -241 617,21 

6. Odliczenia od podstawy opodatkowania 0,00 

8. Zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0,00 

9. Podatek dochodowy należny 0,00 

 

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w  wariancie 
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz 
o kosztach rodzajowych:  
a) amortyzacji,  

b) zużycia materiałów i energii,  

c) usług obcych,  

d) podatków i opłat,  

e) wynagrodzeń,  

f) ubezpieczeń i innych świadczeń,  

g) pozostałych kosztów rodzajowych. 
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Firma nie sporządza rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego. 

 

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz 
skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
sfinansowania. 

 

Nie dotyczy.  

 

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i  planowane nakłady na 
ochronę środowiska. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka zakupiła środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  

o wartości 3 447,21 zł. 

Spółka nie ponosiła i nie planuje ponoszenia nakładów inwestycyjnych na ochronę 

środowiska. 

  

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe. 
 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne. 

  

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 
 

Nie dotyczy. 

Ustęp IIa 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy 

przyjęte do ich wyceny. 

 

Nie dotyczy. 

Ustęp III 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest 

metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku 



 

 31 

różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych 

pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. 

 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

Ustęp IV  

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
 

Nie dotyczy. 

 

2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę 
na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie 
się jednostki powiązane oraz:  
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub 

administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 
b)  osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym 

pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do 
którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, 
nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, 
lub  

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą 
znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, 
bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub  

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie 
zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej 
jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki 

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące 

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 

przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla 

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi 

wyłącznie na warunkach rynkowych.  

 

3) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 
zawodowe.  
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Spółka nie zatrudniała, ani nie zatrudnia osób na umowę o pracę. Do tej pory nawiązywała 

współpracę wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o 

dzieło). We wskazanym okresie Spółka zawarła takie umowy z 15 osobami.  

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA kobiety  mężczyźni łącznie 

Pracownicy 0 0 0 

Zarząd 0 2 2 

Uczniowie 0 0 0 

Umowy cywilnoprawne 2 13 15 

RAZEM 2 15 17 

 

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących 
albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok 
obrotowy. 
 

WYNAGRODZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH  2011 2012 

Zarząd 26 705,91 79 462,92 

Rada Nadzorcza 0,00 0,00 

Łączne wynagrodzenie  26 705,91 79 462,92 

 

5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 
administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 
warunków oprocentowania i terminów spłaty. 

 

Nie wystąpiły. 

  

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 
odrębnie za:  
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

b) inne usługi poświadczające,  

c) usługi doradztwa podatkowego,  

d) pozostałe usługi. 
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Wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

wynosi 4 000,00 zł.   

Ustęp V 

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego 
błędu oraz kwocie korekty. 

 

Nie miały miejsca. 

 

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

 

W dniu 17 stycznia 2013 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały: 

• 2/01/2013 i 15/01/2013 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji do wysokości nie większej niż 48 450 000 akcji zwykłych na okaziciela,  

• 3/01/2013 o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Macieja Jarzębowskiego, 

• 4/01/2013 o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Michała Stanisława Uherek,  

• 5/01/2013 o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Urszuli Jarzębowskiej,  

• 6/01/2013 o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Radosława Adama Ziętek,  

• 7/01/2013 o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Mariusza Ciepłego, 

• 8/01/2013 o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Roberta Mieczysława 
Krassowskiego, 

• 9/01/2013 o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Sławomira Zbigniewa Kliszko, 

• 10/01/2013 o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Janusza Ryszarda 
Maciejewskiego, 

• 11/01/2013 o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Rafała Bolesława Harasimowicza, 

• 12/01/2013 o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mariusza Adama Witkowskiego, 

• 15/01/2013 o rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki o: 

− 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
zarządzania, 

− 64.91.Z leasing finansowy, 

− 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów,  

− 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana,  
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

− 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
 

− 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne, 

− 64.20.Z działalność holdingów finansowych, 

− 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
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− 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

− 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, wyłączając 
komputery, 

− 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 

− 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny budynek. 
 

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną 
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 

Jednostka nie dokonywała zmian polityki rachunkowości. 

 

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
 

Nie dotyczy. 

Ustęp VI 

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:  
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,  
b) procentowym udziale,  
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych,  
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu 

używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,  
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,  
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z  nimi 

związanych,  
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego 

przedsięwzięcia. 
 

Nie dotyczy. 

 

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 
 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała transakcji z jednostkami powiązanymi.  
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3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% 
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; 
wykaz ten powinien zawierać także informacje o  procencie udziałów i stopniu 
udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy. 

 

Nie dotyczy.  

 

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:  
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,  
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,  
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących 

działalność jednostek powiązanych w danym i  ubiegłym roku obrotowym, 
takich jak:  

− wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów 
oraz przychodów finansowych,  

− wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na 
grupy,  

− wartość aktywów trwałych,  

− przeciętne roczne zatrudnienie. 
 

Nie dotyczy. 

 

5) Informacje o: 
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi 
spółka jako jednostka zależna,  

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi 
spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, 
o której mowa w lit. a. 

Nie dotyczy. 

Ustęp VII 

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie:  

 

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:  

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,  
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b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,  

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na 

dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji. 

 

Nie dotyczy. 

 

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:  

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w  wyniku połączenia zostały 

wykreślone z rejestru,  

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,  

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek 

za okres od początku roku obrotowego, w  ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 

połączenia. 

 

Nie dotyczy. 

Ustęp VIII 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z  tym związane; informacja powinna 

zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań 

mających na celu eliminację niepewności. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie występuje niepewność co do możliwości 

kontynuowania działalności.  
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Ustęp IX 

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w  istotny sposób 

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy 

ujawnić te informacje. 

 

Nie dotyczy, ponieważ wszystkie informacje zostały przedstawione w niniejszym 

sprawozdaniu. 
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4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Podstawowe informacje o Spółce 

Firma Mobile Factory Spółka Akcyjna 

Siedziba Wrocław 

Adres Al. Gen. Józefa Hallera 182/30 

Telefon 71 707 20 60 

Fax 71 707 23 51 

E-mail office@mobilefactory.pl 

Internet www.mobilefactory.pl 

REGON 21480943 

NIP 894-301-86-15 

KRS 0000380468 

Sąd rejestrowy 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4.200.000,00 zł 

Akcjonariat spółki 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w 
głosach 

Abaga Sp. z o.o 500.000 32,26% 500.000 32,26% 

Venture Incubator S.A. 380.310 24,54% 380.310 24,54% 

DI Taurus S.A. 120.000 7,74% 120.000 7,74% 

Radosław Paklikowski 100.000 6,45% 100.000 6,45% 

Łukasz Kuna 76.000 4,90% 76.000 4,90% 

Pozostali 373.690 24,11% 373.690 24,11% 

Razem 1.550.000 100,00% 1.550.000 100,00% 
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Zarząd Spółki 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki kształtował się następująco: 

• Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu, 

• Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu. 

Pan Radosław Paklikowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu przez cały 2012 rok. Pan Łukasz 

Kuna został powołany do Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2012 

roku.  

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki wygląda jak poniżej: 

• Katarzyna Czub – Członek Zarządu. 

Rada Nadzorcza 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki kształtował się następująco: 

• Maciej Jarzębowski, 

• Michał Uherek, 

• Urszula Jarzębowska, 

• Radosław Ziętek, 

• Mariusz Ciepły. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej wygląda jak poniżej: 

• Rafał Harasimowicz, 

• Mariusz Witkowski. 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Mobile Factory S.A. zajmuje się tworzeniem informatycznych rozwiązań zwłaszcza do 

stosowania w mobilnym sprzęcie telekomunikacyjnym typu telefony komórkowe, smartfony 

oraz tablety. Oferowane przez Spółkę informatyczne rozwiązania są przeznaczone 

szczególnie dla interaktywnych agencji, klientów biznesowych, publicznych oraz 

indywidualnych użytkowników mogących pobierać oprogramowania ze stron sklepów typu 

App Store, Android Market, czy też App World.  

Poza rozwiązaniami dedykowanymi, wykonywanymi na zamówienie, Spółka prowadzi też 

prace własne nad produktami autorskimi, dostosowanymi do potrzeb klientów biznesowych, 

które można zaoferować znaczącej liczbie firm. Spółka dostarcza swoje aplikacje między 

innymi na platformy Google Android, iPhone oraz iPad-iOS, BlackBerry OS-RIM, Windows 

Phone i J2ME. Opracowała też pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie polityczną 

aplikację umożliwiającą komunikację polityka i wyborców za pomocą telefonu 

komórkowego. 
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Mobile Factory S.A. stworzyło do tej pory kilkanaście aplikacji mobilnych wykorzystywanych 

przez firmy w komunikacji interaktywnej. Reprezentacyjnym produktem Spółki jest Kampus, 

czyli pierwsza w Europie aplikacja dla uczelni wyższej. Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu znalazł się w elitarnym gronie (MIT, Stanford, Harvard) szkół mogących pochwalić 

się tak innowacyjnym narzędziem. mKampus umożliwia studentom dotarcie do ważnych 

informacji dotyczących ich uczelni oraz ułatwia komunikację z jej władzami. 

Niemniejszym zainteresowaniem cieszy się też oprogramowanie dedykowane organizatorom 

konferencji i targów. Aplikacje te umożliwiają szybki dostęp do bazy sklepów, prelegentów, 

wystawców czy agendy wydarzenia. W portfolio Mobile Factory znalazła się również 

aplikacja MójPosełApp - pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie polityczna 

aplikacja umożliwiająca komunikację polityka i wyborców za pomocą telefonu 

komórkowego. 

ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

Zdarzenia obejmujące okres sprawozdawczy 

Krokiem milowym w życiu Spółki było jej upublicznienie, które nastąpiło w 2 lutego 2012 

roku. Dzień ten był bardzo ważnym krokiem w rozwoju Mobile Factory S.A.. Spółki, która 

powstała w styczniu 2011 roku i już po dwunastu miesiącach działalności znalazła się na 

giełdowym parkiecie. Zaczął się kolejny etap dynamicznego rozwoju. Celem debiutu na 

alternatywnym rynku NewConnect było wzmocnienie pozycji, zyskanie wiarygodności i 

zdobycie nowych partnerów biznesowych. 

W pierwszej kolejności, tj. 2 lutego 2012 roku, zadebiutowały prawa do akcji (PDA) serii D w 

liczbie 150.000 sztuk. W dniu debiutu zwyżkowały one nawet o 50% w stosunku do ceny 

odniesienia i pierwsze notowania akcji spółki odbywały się na poziomie 3zł. Wprowadzenie 

akcji serii A, B, C i D Giełda Papierów Wartościowych uzależniła od zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym. 

W wyniku emisji prywatnej Spółka pozyskała 330 000 zł netto, które zostały przeznaczone 

między innymi na rozbudowanie działu sprzedaży, marketing produktów i marki na rynku 

krajowym jak i zagranicznym oraz poszerzenie oferty własnych produktów. W lutym, gdy 

Spółka debiutowała na rynku NewConnect, w swoim portfolio posiadała już kilka gotowych 

aplikacji: 

• MójPosełApp, (narzędzie komunikacji pomiędzy politykiem i wyborcami), 

• mKampus, (narządzie komunikacji pomiędzy studentem/uczniem a placówką 

oświatową), 

• ConferenceApp, (aplikacja umożliwiająca dostęp do materiałów konferencyjnych 

poprzez telefon komórkowy oraz kanał komunikacji pomiędzy organizatorem a 

uczestnikami konferencji), 
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• mDelegacje. (aplikacja księgowa służąca do rozliczania delegacji pracowników - zbiera 

informacje o podróży i pomaga w wygenerowaniu wypełnionego druku delegacji). 

W maju Spółka udostępniła swoją kolejną autorską aplikację, która została dedykowana 

dotychczasowemu kontrahentowi – Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu. 

Aplikacja pod nazwą „Ekonomalia 2012 ConferenceApp” została udostępiona we wszystkich 

mobilnych marketach. 

5 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D, co spowodowało, 

że od tej chwili składał się on z 1.550.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

W związku z powyższym pod koniec czerwca Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął 

Uchwałę nr 613/2012 w sprawie wyznaczenia 29 czerwca 2013 roku jako pierwszego dnia 

notowania akcji serii A, B, C i D, a dzień wcześniej zakończono notowania praw do akcji 

serii D. 

W sierpniu i wrześniu 2013 roku podjęto próbę podwyższenia kapitału zakładowego. Na 

wniosek Akcjonariusza posiadającego znaczący pakiet akcji, tj. Venture Incubator S.A., na 

dzień 13 sierpnia 2012 Zarząd Emitenta zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, o czym Spółka informowała w raporcie EBI (16/2012). Do porządku obrad 

zgłoszono uchwały, których pozytywne przegłosowanie miało skutkować m.in. zmianą profilu 

działalności Emitenta oraz istotnym dokapitalizowaniem Spółki poprzez podniesienie 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ilości nie większej niż 18.450.000 sztuk akcji 

zwykłych na okaziciela serii E, tj. do kwoty nie wyższej niż 2.000.000 zł w ramach subskrypcji 

prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. 

Obrady NWZA zostały jednogłośną decyzją przerwane (raport EBI 17/2012) i następnie 

wznowione 12 września 2012r., jednak nie zakończyły się podjęciem wszystkich 

zaproponowanych w ogłoszeniu uchwał, w tym dotyczących podwyższenia kapitału 

zakładowego, zmiany składu Rady Nadzorczej oraz zmiany profilu działalności. Treść uchwał 

podjętych po wznowieniu obrad NWZA została podana do publicznej wiadomości 

komunikatem EBI 19/2012 z dnia 13.09.2012r. 

W drugiej połowie 2012 roku Zarząd dostrzegł problem coraz dłuższych terminów płatności 

ze strony kontrahentów, co skutkowało systematycznym ograniczeniem wolnych środków na 

rozwój działalności. W związku z tym, Zarząd podjął również szereg działań mających na celu 

ograniczenie stałych kosztów działalności bieżącej, między innymi znacząco ograniczone 

zostało zatrudnienie i przyjęto model częściowego outsourcowania prac poza Spółkę, z 

zachowaniem jednak ścisłej kontroli jakości prac. 

W ostatnich miesiącach 2012 roku Spółka nie prowadziła już czynnej działalności 

operacyjnej, co wynikało ze strategii ograniczania bieżących kosztów działalności przyjętej 

kwartał wcześniej oraz faktu niepowodzenia przy uchwalaniu dodatkowej emisji akcji przez 

Walne Zgromadzenie pod koniec trzeciego kwartału. Zatrudnienie Spółki zostało ograniczone 

do minimum. 
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Podjęto za to kolejną próbę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pominięciem prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Pierwsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy w tej sprawie odbyło się 19 grudnia 2013 roku i zakończyło się przerwą w 

obradach. Wznowiono je 17 stycznia 2013 roku i wobec realnych szans na pojawienia się 

inwestora gwarantującego objęcie akcji uchwalono podwyższenia kapitału zakładowego 

maksymalnie o 48.450.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. Cenę emisyjną ustalono 

na 0,10 zł. 

Zdarzenia po okresie sprawozdawczym 

Bez wątpienia kluczowym wydarzeniem dla Spółki było uchwalenie podwyższenia kapitału 

zakładowego w Mobile Factory S.A. Miało to miejsce podczas obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dn. 17 stycznia 2013 roku (RB EBI 1/2013). W 

wyniku podjętej uchwały zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej 

niż 48.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (w ramach subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru). Z rekomendacji Zarządu WZA uchwaliło cenę emisyjną na 10 gr. 

W wyniku subskrypcji akcji 4 marca 2013 roku ostatecznie przydzielono 40.450.000 akcji serii 

E. Rejestracja zmian związanych z emisją i podwyższeniem kapitału zakładowego nastąpiła w 

dniu 14 marca 2013 roku (RB 17/2013). 

W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się obecnie z 42.000.000 (słownie: 

czterdzieści dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Dzięki uplasowaniu w/w emisji istotnemu podwyższeniu uległ kapitał własny Emitenta, tj. do 

kwoty 4.176 tys. zł na koniec I kwartału 2013 r., co powinno mieć ogromny wpływ na 

przyszłość Spółki oraz wzrost przychodów ze sprzedaży w następnych kwartałach. 

Podwyższenie kapitału zakładowego zapewni Emitentowi stabilizację i pomoże skupić się na 

działalności operacyjnej. Firma pozyskała środki niezbędne do finansowania nowych 

projektów inwestycyjnych, o których Zarząd Mobile Factory S.A. informował w raportach 

bieżących EBI publikowanych już w II kwartale 2013 roku (RB 24/2013, RB 28/2013). 

Warto w tym miejscu zauważyć, że duża część akcji serii E została objęta przez obecnych 

właścicieli dobrowolnie zawartą umową o tymczasowym zakazie zbywalności (umowa typu 

„lock-up”). Umowy lock-up obowiązują do maja 2014 roku i posiadają opcję przedłużenia na 

kolejne miesiące (RB 21/2013, RB 26/2013, RB 29/2013). 

Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie podjęło także kluczowe 

uchwały w zakresie odwołania całego dotychczasowego składu Rady Nadzorczej (RB EBI nr 

2/2013). Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w 2013 roku – już w nowym 

składzie osobowym – wybrała Przewodniczącego, którym został Pan Robert Krassowski (RB 

EBI nr 4/2013). Robert Krassowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w 

Warszawie, Wydział Zarządzania Informacją w Biznesie. Posiada tytuł magistra w specjalności 

E-Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i Master of Science nadane przez brytyjską uczelnię 

Oxford Brookes University. Specjalista analizy rentowności inwestycji w branży IT/ICT. W 
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latach 2002-2011 pracował w sektorze telekomunikacyjnym, m.in. w Biurze Inwestycji Pionu 

Techniki PTK Centertel oraz w Departamencie Technologii Inwestycyjnych Grupy TP. 

W dniu 22 lutego 2013 roku z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Pan Radosław 

Paklikowski. Tego samego dnia rezygnację złożył Wiceprezes Zarządu – Pan Łukasz Kuna. 

Wcześniej, bo w dniu 15 lutego 2013 na stanowisko Członka Zarządu Rada Nadzorcza 

Emitenta powołała Panią Katarzynę Czub, która zajmuje to stanowisko do chwili obecnej. 

Dzięki temu – mimo poważnych zmian na stanowiskach kierowniczych – Spółka nie była w 

narażona na częściowy paraliż związany z brakiem osób zarządzających operacyjnie oraz 

reprezentujących ją zgodnie z zapisami Statutu. Pani Katarzyna Czub jest absolwentką 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez całą karierę zawodową związana z rynkiem 

telekomunikacyjnym, a w szczególności z technologiami mobilnymi i telefonią komórkową. 

W latach 1998-2011 związana była z poznańskim oddziałem firmy PTK Centertel Sp. z o.o. 

obecnego właściciela globalnej marki Orange. Pracowała m.in. na stanowisku specjalisty w 

Biurze Inwestycji Pionu Technicznego firmy PTK Centertel, gdzie odpowiadała za prawidłowe 

budżetowanie i rozliczanie inwestycji w infrastrukturę telefonii komórkowej na terenie 

zachodniej i północno-zachodniej Polski. 

Po zmianach właścicielskich w Spółce oraz w Zarządzie i Radzie Nadzorczej przystąpiono do 

intensywnej pracy, której celem było poszukiwanie nowych kontrahentów w celu podpisania 

długofalowych umów na współpracę i wykonywanie aplikacji na urządzenia mobilne. Zarząd 

szczególnie aktywnie działał w obszarze nawiązania współdziałania z obecnymi 

większościowymi akcjonariuszami Emitenta. Celem takiej kooperacji byłoby wzajemne 

świadczenie usług oraz wymiana know-how. 

W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy jedna ze stron (przekazujący) mógłby zobowiązać 

się do przekazania drugiej (odbiorcy) wiedzy technicznej lub organizacyjnej o charakterze 

poufnym lub tajnym, bezpośrednio użytecznej w działalności gospodarczej w zakresie 

określonym w umowie. Podpisanie wspomnianych umów finalizowane winno być w II i III 

kwartale 2013 roku 

  



 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Z badania przeprowadzonego przez ośrod

w Polsce wynika, że 25 procent z nas 

tego sprawę. Taki właśnie odsetek badanych deklarował posiadanie smartfona, choć 

techniczne parametry urządzeń mówi

rozwojem świadomości i edukacją zwiększać się będzie popyt na aplikacje mobilne. 

rynek rozwija się szybko, podążając za globalnym trendem. Na świecie smartfonów wkrótce 

będzie 2 miliardy.1 Jak wynika 

aplikacje w sklepach dedykowanych dla ich urządzeń lub instalują je bezpośrednio z 

komputera: 

Źródło: „Marketing mobilny w Polsce 2012/2013”, TNS Polska , http://jestem.mobi/2013/01/oto

marketing-mobilny-w-polsce-2012-2013/

Bez wątpienia urządzenia mobilne są już stałym elementem naszego wyposażenia. Z roku na 

rok smartfony i tablety sprzedają się coraz lepiej. Równie szybko rośnie rynek nieodłącznego 

elementu urządzeń mobilnych, czyli aplikacji. 

badawczą ABI Research wskazują, że 2013 roku liczba pobrań aplikacji mobilnych na całym 

świecie wyniesie 70 mld. W tej statystyce zdecydowanie dominować będą smartfony 

pobrań sięgnie aż 56 mld. Jeśli chodz

pobrań na poziomie 14 mld. Większość (58%) aplikacji pobranych na smartfony będzie 

dotyczyła urządzeń z Androidem, system Apple będzie mógł pochwalić się udziałami na 

                                                      
1
 Na podstawie: „Marketing mobilny w Polsce 2012/2013”, TNS Polska , http://jestem.mobi/2013/01/oto

raport-marketing-mobilny-w-polsce
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przeprowadzonego przez ośrodek badawczy TNS Polska na temat mobilnego rynku 

w Polsce wynika, że 25 procent z nas posiada smartfona, ale zaledwie 9 procent zdaje sobie z 

aki właśnie odsetek badanych deklarował posiadanie smartfona, choć 

techniczne parametry urządzeń mówiły wyraźnie, że jest ich znacznie więcej.

rozwojem świadomości i edukacją zwiększać się będzie popyt na aplikacje mobilne. 

rynek rozwija się szybko, podążając za globalnym trendem. Na świecie smartfonów wkrótce 

Jak wynika z przeprowadzonych badań Polacy najczęściej pobierają 

aplikacje w sklepach dedykowanych dla ich urządzeń lub instalują je bezpośrednio z 

„Marketing mobilny w Polsce 2012/2013”, TNS Polska , http://jestem.mobi/2013/01/oto

2013/ 

Bez wątpienia urządzenia mobilne są już stałym elementem naszego wyposażenia. Z roku na 

rok smartfony i tablety sprzedają się coraz lepiej. Równie szybko rośnie rynek nieodłącznego 

elementu urządzeń mobilnych, czyli aplikacji. Najnowsze dane zaprezentowane przez firmę 

badawczą ABI Research wskazują, że 2013 roku liczba pobrań aplikacji mobilnych na całym 

świecie wyniesie 70 mld. W tej statystyce zdecydowanie dominować będą smartfony 

pobrań sięgnie aż 56 mld. Jeśli chodzi o tablety, to szacuje się, że rok 2013 zakończą z liczbą 

pobrań na poziomie 14 mld. Większość (58%) aplikacji pobranych na smartfony będzie 

dotyczyła urządzeń z Androidem, system Apple będzie mógł pochwalić się udziałami na 

              
„Marketing mobilny w Polsce 2012/2013”, TNS Polska , http://jestem.mobi/2013/01/oto

polsce-2012-2013/ 
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na temat mobilnego rynku 

zaledwie 9 procent zdaje sobie z 

aki właśnie odsetek badanych deklarował posiadanie smartfona, choć 

ły wyraźnie, że jest ich znacznie więcej. Wraz z 

rozwojem świadomości i edukacją zwiększać się będzie popyt na aplikacje mobilne. Polski 

rynek rozwija się szybko, podążając za globalnym trendem. Na świecie smartfonów wkrótce 

z przeprowadzonych badań Polacy najczęściej pobierają 

aplikacje w sklepach dedykowanych dla ich urządzeń lub instalują je bezpośrednio z 

„Marketing mobilny w Polsce 2012/2013”, TNS Polska , http://jestem.mobi/2013/01/oto-raport-

Bez wątpienia urządzenia mobilne są już stałym elementem naszego wyposażenia. Z roku na 

rok smartfony i tablety sprzedają się coraz lepiej. Równie szybko rośnie rynek nieodłącznego 

Najnowsze dane zaprezentowane przez firmę 

badawczą ABI Research wskazują, że 2013 roku liczba pobrań aplikacji mobilnych na całym 

świecie wyniesie 70 mld. W tej statystyce zdecydowanie dominować będą smartfony - liczba 

i o tablety, to szacuje się, że rok 2013 zakończą z liczbą 

pobrań na poziomie 14 mld. Większość (58%) aplikacji pobranych na smartfony będzie 

dotyczyła urządzeń z Androidem, system Apple będzie mógł pochwalić się udziałami na 

„Marketing mobilny w Polsce 2012/2013”, TNS Polska , http://jestem.mobi/2013/01/oto-
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poziomie 33%. Na rynku tabletów role się odwracają: 75% pobrań aplikacji na tablety będą 

stanowiły aplikacje przeznaczone na iPada, a Android zdobędzie 17%.2 

W tak korzystnie zapowiadające się otoczenie rynkowe będzie chciał wykorzystać Mobile 

Factory S.A. Spółka planuje zintensyfikować działania marketingowe, co powinno przełożyć 

się na liczbę pozyskanych klientów oraz znacząco wzmocni rozpoznawalność posiadanej 

marki. 

Urządzenia mobilne są już obecne w polskich domach. Obecnie należy tylko do nich dotrzeć. 

Analizując najpopularniejsze aplikacje mobilne ściągane przez użytkowników smartfonów 

dochodzimy do wniosku, że tylko silne wsparcie uznanych marek i mediów gwarantuje 

osiągnięcie zakładanych celów. Z pewnością nowym aplikacjom mobilnym będzie się coraz 

trudniej przebić do końcowego odbiorcy. Mobile Factory S.A. chce ten potencjał wykorzystać 

i skupić się na najbardziej zyskownych produktach na urządzenia mobilne. Również 

rozważane jest wejście w branżę rozrywkową. Zarząd Spółki prowadzi obecnie rozmowy z 

osobami z polskiego showbiznesu, które mogłyby takie produkty firmować oraz pełnić rolę 

koordynatorów w ich przygotowaniu. 

Na 2013 rok Spółki przewiduje także rozszerzenie dotychczasowej działalności. Chcemy 

przede wszystkim wykorzystać obecny dorobek i doświadczenia na nowych polach 

umożliwiających zapewnienie stałych przychodów przy zadowalającym poziomie marży. Po 

zmianach właścicielskich oraz we władzach i nadzorze wnikliwie przeprowadzana jest analiza 

dotychczasowych osiągnięć. Spółka nie może się zamykać tylko i wyłącznie w obszarze 

drobnych aplikacji na iOS, Androida i Windows Mobile. Trzeba wykorzystać ogromną 

popularność smartfonów i tabletów i zaproponować specjalistyczne oprogramowanie na te 

platformy. 

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem będzie wejście - w kooperacji z Promosalons Polska 

Sp. z o.o. - w branżę e-targów, e-szkoleń i e-konferencji (aplikacje wspomagające tradycyjne 

formy wymiany informacji na poziomie B2C i B2B). To bardzo obszerna dziedzina i mnóstwo 

miejsca na nasze produkty. 

Drugi potencjalny temat, to współpraca ze spółką Rara Avis Sp. z o.o. Podstawowym profilem 

działalności Rara Avis jest obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi 

dziełami (tzw. „art. banking”). W planach firmy jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie 

oraz przygotowanie dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej 

zarządzanie posiadanymi zasobami oraz handel elektroniczny. Mobile Factory S.A. 

zobowiązał się przygotować kompletną ofertę w zakresie prowadzenia e-aukcji. Ponadto 

Emitent w ramach strategii dywersyfikacji przychodów rozważy nawiązanie współpracy 

handlowej oraz zaangażowanie właścicielskie w spółkę. 

                                                      
2
 Na podstawie: „Android Will Account for 58% of Smartphone App Downloads in 2013, with iOS Commanding a 

Market Share of 75% in Tablet Apps”, ABI Research, http://www.abiresearch.com/press/android-will-account-

for-58-of-smartphone-app-down 
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Trzecim pomysłem na intensywny rozwój jest branża handlu algorytmicznego (tzw. algo 

trading). Nie wykluczamy zbudowania profesjonalnego trading-roomu, w nieco innej formie 

niż to jest w zwyczaju, bo składającego się z programistów tworzących modele systemów 

transakcyjnych na specjalne zamówienie oraz na nasz własny użytek. Jeśli dojdzie do 

zapowiadanej transakcji kupna aktywow, to Mobile Factory S.A. nabędzie m.in.: (a) wartości 

niematerialne i prawne w zakresie know-how prowadzonej działalności, tj. budowy 

automatycznych systemów transakcyjnych przeznaczonych na rynki giełdowe (akcje, 

instrumenty pochodne) oraz rynki pozagiełdowe typu OTC (waluty, surowce, kontrakty CFD), 

(b) prawa autorskie związane z wytworzonymi i posiadanymi systemami inwestycyjnymi i 

transakcyjnymi, tj. algorytmy, listingi, kody źródłowe, (c) know-how oraz dokumentacja w 

postaci kodów źródłowych w zakresie projektowania, programowania i wdrażania 

automatycznych systemów transakcyjnych na GPW. 

Następstwem tego zdarzenia będzie faktyczne wkroczenie w obszar handlu algorytmicznego 

oraz automatów transakcyjnych. W takim wypadku będziemy dostawcą gotowych narzędzi 

oraz zaoferujemy usługę tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych na 

zamówienie. Nie wykluczamy wyodrębnienia w spółce działu, który przeprowadzałby 

transakcje na własny rachunek. 

Wedle naszej obecnej wiedzy handel HFT na warszawskiej giełdzie nie ma jeszcze możliwości 

na szersze zastosowanie z uwagi na niską płynność notowanych walorów. Jest jednak 

mnóstwo innych obszarów, które postaramy się zagospodarować. Chcielibyśmy przy tym 

skorzystać z ogromnego doświadczenia naszych kontrahentów, które w skali naszego rynku 

jest do nie do przeceniania (ponad 5 lat teorii i praktyki z zakresu algo tradingu). Z punktu 

widzenia Mobile Factory S.A. finalizując powyższą transakcję istotnie zdywersyfikujemy 

swoje źródła przychodów. 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Rok 2012 Mobile Factory S.A. zamknęła stratą netto w wysokości 247.834,44 zł wobec straty 

w wysokości 218.015,13 zł w roku poprzednim. 

Suma aktywów wg bilansu na 31 grudnia 2012 roku wynosiła 36.042,07 zł wobec 58.164,61 

zł w roku poprzednim i oznaczało to spadek 22.122,54 zł. 

Wyraźnie wzrosły koszty z działalności operacyjnej, co związane było z dynamicznym 

rozwojem i zwiększeniem zatrudnienia. W 2012 roku koszty te wyniosły 329.519,07 zł wobec 

259.212,49 zł rok wcześniej. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów mimo wzrostu w stosunku do roku 2011 nie 

zrekompensowały znaczy przyrost kosztów. W 2012 roku przychody wyniosły łącznie 

71.226,02 zł wobec 47.803,74 zł w roku poprzednim. 

Na wynik Spółki w pierwszym półroczu miały wpływ wydłużające się negocjacje nad 

wdrożeniami aplikacji konferencyjnych ConfereceApp – m.in. StartupWeekend oraz obsługa 
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dużej imprezy plenerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach 

realizacji strategii długofalowej współpracy. Niestety owe negocjacje z kontrahentami i 

bardzo krótkie terminy realizacji powodowały konieczność przeznaczenia na zlecenia 

większej ilości roboczogodzin, co również negatywnie odbiło się na efektywności kosztowej 

projektów. Bez wątpienia poniesione wówczas nakłady znalazły odbicie w wyniku za cały 

2012 rok. 

Dodatkowo brak podwyższenia kapitału zakładowego, którą to próbę podjęto podczas 

Walnego Zgromadzenia w sierpniu i wrześniu 2012 roku, zmusił Zarząd do porzucenia 

realizacji kilku istotnych projektów z obawy na zbyt duże ryzyko potencjalnego braku 

możliwości ich realizacji, co skutkowałoby z kolei koniecznością zapłaty wysokich kar 

umownych. 

Jak informował Zarząd Emitenta w raporcie za IV kwartał 2012 roku, aby ograniczyć ryzyko 

utraty bieżącej płynności finansowej, Zarząd zadecydował na początku IV kwartału o 

czasowym ograniczeniu zatrudnienia, aby móc skupić się na przygotowaniu Spółki do 

rozszerzenia profilu działalności oraz zgromadzenia środków inwestycyjnych, co zostało 

pozytywnie zatwierdzone decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponieważ 

podjęte decyzje skutkowały brakiem rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa dlatego I 

kwartał 2013 poświęcono na przygotowania do tzw. nowego otwarcia. Oznaczało to dla 

Zarządu podjęcie poszukiwań silnych kontrahentów, którzy zaangażowaliby się kapitałowo w 

rozwój Spółki, a jednocześnie udzieliliby wsparcia w zakresie budowy nowego portfela 

zamówień gwarantującego regularny przychód i zysk dla Spółki. 

Duży wpływ na stabilność finansową Spółki odgrywa podwyższenie kapitału zakładowego, 

które zapewni Spółce stabilizację i pomoże skupić się na działalności operacyjnej. Firma 

pozyskała środki niezbędne do finansowania nowych projektów oraz wykonywania usług i 

programów na konkretne zlecenia pochodzące od kontrahentów. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek firm tworzących aplikacje na telefony komórkowe i urządzenia mobilne cechuje się 

dużym rozproszeniem podmiotów aktywnie działających oraz wysokim poziomem 

konkurencyjności. Mimo dość niskich barier wejścia na rynek najważniejszą przewagą takich 

firm jest profesjonalny zespół analityków i programistów. Na rynku działa kilka 

przedsiębiorstw posiadających wieloletnie doświadczenie oraz zaplecze finansowe. 

Dodatkowo aplikacje mobilne tworzone są przez niezależnych specjalistów nie związanych 

bezpośrednio z daną firmą (tzw. „freelancerzy”). Nasilenie się konkurencji w kolejnych latach 

oraz pojawianie się nowych podmiotów, może skutkować ograniczeniem liczby zleceń 

i klientów, a co za tym idzie spadkiem przychodów w Spółce. 
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Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego 

Częste zmiany przepisów prawa i brak jednoznacznej interpretacji tych przepisów oraz brak 

jednolitego i spójnego orzecznictwa mogą być czynnikami mającymi wpływ na działalność 

Spółki. Każdorazowa zmiana przepisów w tym zakresie może bezpośrednio lub pośrednio 

wywierać skutki dla Spółki przez co istnieje ryzyko zmiany jej pozycji w obszarze prowadzonej 

działalności. Istotne znaczenie dla Spółki mogą mieć przepisy regulujące nowe technologie 

w tym przenoszenie aplikacji oraz wszelkie interpretacje związane z własnością intelektualną 

i prawem autorskim. 

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się częstymi zmianami i brakiem precyzji przepisów. Często 

uniemożliwia to jednoznaczną wykładnię, a same interpretacje przepisów podatkowych 

ulegają zmianom. Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji 

podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie 

wpływać na działalność i wyniki Spółki. Możliwość nakładania wysokich kar pieniężnych 

i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach 

o bardziej stabilnym systemie podatkowym. Opisana sytuacja może wywierać negatywny 

wpływ na działalność Spółki oraz jej sytuację finansową. 

Ryzyko związane z barierami rozwoju internetu w Polsce 

Działalność Spółki w przypadku produktów przygotowanych na polski rynek w znaczącej 

mierze uzależniona jest od rozwoju internetu w Polsce. Mimo coraz większej liczby osób 

korzystających z sieci odsetek ten jest cały czas na dość niskim poziomie (w stosunku do 

państw wysokorozwiniętych). Powodem jest m.in. niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 

telekomunikacyjna oraz stosunkowo wysokie koszty dostępu do internetu. Bez wątpienia 

mamy też do czynienia z niskim stopniem edukacji informatycznej w społeczeństwie i brak 

świadomości jakie korzyści umożliwia globalna sieć, a dalej idąc – aplikacje mobilne. Taka 

sytuacja może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój działalności Spółki, osiągane przez nią 

wyniki finansowe oraz sytuację finansową na przyszłość. 

Ryzyko związane z wczesną fazą i skalą działalności 

Istnieje ryzyko, że Spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji na rynku producentów aplikacji 

mobilnych oraz nie będzie w stanie zrealizować swoich planów strategicznych lub też ich 

realizacja może się znacząco przesunąć w czasie. 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej 

Klienci Spółki płacąc za wykonane usługi i produktu często posiłkują się środkami 

finansowymi pochodzącymi z programów rozwojowych Unii Europejskiej (np. Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Nierzadko budżet na rozwój systemów 

informatycznych (w tym aplikacji mobilnych) jest u kontrahentów planowany pod kątem 
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ewentualnego otrzymania dotacji. Ograniczenie przyznawanych środków dla potencjalnych 

klientów Spółki lub utrudnienia w ich pozyskiwaniu mogą w istotny sposób ograniczyć liczbę 

pozyskiwanych zleceń, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. 

Ryzyko związane ze świadczeniem usług 

Działalność firmy prowadzona jest na podstawie indywidualnych umów zawieranych 

z klientami. Spółka ponosi odpowiedzialność za należyte, staranne i terminowe wykonanie 

aplikacji mobilnej. Istnieje ryzyko, że w przypadku spełnienia przesłanek dotyczących 

odpowiedzialności Spółki, nie otrzyma ona ustalonej kwoty wynagrodzenia lub będzie 

zmuszona do zapłaty kary umownej, co będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Spółka może nie być w stanie pozyskać wymaganej 

ilości kontraktów, które gwarantowałaby dynamiczny rozwój i znaczny wzrost przychodów. 

Duży wpływ na wystąpienie wymienionego ryzyka będzie miała również koniunktura 

gospodarcza w kolejnych latach w Polsce i na świecie. Mając na myśli koniunkturę 

gospodarczą w Polsce mamy na myśli w szczególności poziom produktu krajowego brutto, 

wielkość nakładów inwestycyjnych, programy rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz 

dostępność do pożyczek i kredytów inwestycyjnych. 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych 

Usługowa specyfika działalności Spółki determinuje strukturę jej kosztów, w której 

dominującą pozycję stanowią koszty związane z wynagrodzeniami pracowników lub 

podwykonawców. Obserwowany wzrost wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach 

negatywnie wpływa na rentowność Emitenta. Kontynuacja obserwowanego trendu wzrostu 

wysokości wynagrodzeń analityków, projektantów i programistów aplikacji mobilnych, przy 

jednoczesnym braku wzrostu cen za wykonywane prace i produkty może negatywnie 

wpłynąć na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. 

Ryzyko związane z awarią sprzętu komputerowego 

Działalność Spółki wymaga wykorzystania zestawów komputerowych oraz serwerów, dlatego 

nie można wykluczyć ryzyka ich awarii, które mogą spowodować czasowe obniżenie jakości 

świadczonych przez Spółkę usług, czasowe ich zawieszenie oraz uszkodzenie lub, w skrajnym 

wypadku, zniszczenie lub wyciek przechowywanych danych i kodów źródłowych. Ewentualna 

awaria może mieć więc negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe 

oraz reputację. 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W 2012 roku Spółka nie prowadziła działalności w dziedzinie badań i rozwoju. 
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INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

W okresie, za który sporządzone jest niniejsze sprawozdanie, Spółka nie nabyła akcji 

własnych. 

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

W 2012 roku Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych w zakresie zmian cen, 

kredytowego, zakłóceń przepływów środków pieniężnych. 

INFORMACJA O POSIADANYCH ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH) 

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 

STOSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami 

Ustawy o rachunkowości. 

W dniu 17 lutego 2012 roku Zarząd spółki Mobile Factory S.A. przekazał raportem bieżącym 

EBI nr 8/2012 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez 

Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
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5 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI 
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MOBILE FACTORY S.A. 

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. na podstawie §5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżącego i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oświadcza, iż wedle jego 

najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik 

finansowy. Ponadto, sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 

Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną 

działalnością. 

 

Członek Zarządu 

 

………………………… 
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6 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MOBILE FACTORY S.A. 

W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. na podstawie §5 pkt 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżącego i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oświadcza, iż podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego 

sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że 

podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa krajowego. 

 

Członek Zarządu 

 

…………………………….. 
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7 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
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8 STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE 
PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

Spółka Mobile Factory S.A. w okresie roku obrotowego 2012 podlegała zasadom ładu 

korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

 

W związku z uzyskaniem w 2012 r. przez Spółkę statusu spółki publicznej notowanej 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz publikacją raportu bieżącego nr 

8/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. „Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk”, Emitent 

podlega zasadom Dobrych Praktyk od dnia publikacji niniejszego raportu. 

 

W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, 

które nie były przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie 

zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie 

zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania 

danej zasady w przyszłości. 

 

Lp ZASADA 

TAK/NIE/N

IE 

DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i 

z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi 

komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki 

i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak 

najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 

komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 

celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 

umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 

upubliczniać go na stronie internetowej. 

CZĘŚCIOW

O 

Spółka realizuje powyższą 

zasadę z wyłączeniem 

transmisji obrad walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i 

upublicznienia go na 

stronie internetowej.  

Spółka nie wyklucza 

stosowania niniejszej 

zasady w pełnym zakresie 

w przyszłości. 

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej 

funkcjonowania. 

TAK  

3 

3.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 

TAK  

3.2 

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK  
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3.3 
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 

pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK  

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, 
TAK 

 
 

3.5 

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 

akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki 

NIE 

Niniejsza zasada nie 

będzie stosowana 

ponieważ Zarząd nie 

otrzymuje takich 

oświadczeń od członków 

Rady Nadzorczej. 

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8 

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący 

rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz 

korektami do tych prognoz (w przypadku gdy 

emitent publikuje prognozy), 

TAK 

Prognozy wyników 

finansowych oraz 

założenia do prognoz na 

bieżący rok obrotowy są 

opublikowane w 

Dokumencie  

Informacyjnym, 

ewentualne korekty 

Spółka będzie 

komunikować zgodnie z 

obowiązkami 

informacyjnymi w postaci 

raportów bieżących. 

3.9 

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym 

obrocie, 

TAK  

3.10 
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w 

spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 
TAK  

3.11 (skreślony) -  

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13 

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także 

spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji 

prasowych, 

TAK  
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3.14 

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 

nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być 

zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15 (skreślony) -  

3.16 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, 

NIE 

Zarząd będzie obecny na 

zgromadzeniach i zachęca 

wszystkich Akcjonariuszy 

do aktywnego udziału w 

obradach Walnego 

Zgromadzenia i 

samodzielnego zadawania 

pytań. 

3.17 

informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 

uzasadnieniem, 

TAK  

3.18 
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia 

i powodach zarządzenia przerwy, 
TAK  

3.19 

informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała 

umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 

wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK  

3.20 
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta, 
TAK  

3.21 
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
TAK  

3.22 (skreślony) -  

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia 

się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 

informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru 

emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 

okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co 

TAK 

Emitent prowadzi 

korporacyjną stronę 

internetową w języku 

polskim. 
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najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja 

zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 

5. 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu 

Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich 

znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka zamieszcza 

wszelkie informacje w 

ramach systemów EBI i 

ESPI oraz na stronie 

internetowej, tj. zgodnie z 

obowiązkami 

informacyjnymi, co w 

ocenie Zarządu stanowi 

wystarczające źródło 

wiedzy o spółce – 

dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych osób. 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia 

mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 

emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

TAK  

8. 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9 

9.1 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: informację na 

temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, 

NIE 

Wynagrodzenia Zarządu i 

Rady Nadzorczej Spółki 

ustalane są na warunkach 

rynkowych, jednak ich 

wysokość jest objęta 

klauzulą poufności. 

9.2 

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 

wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE 

Ze względu na 

konieczność zachowania 

tajemnicy handlowej i 

poufności zawartej 

umowy Spółka nie będzie 

stosowała niniejszej 

zasady. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 

obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  
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11 

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka będzie 

organizować publiczne 

spotkania z inwestorami, 

analitykami i mediami w 

miarę występowania 

zdarzeń stanowiących 

podstawę do ich 

organizacji. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem 

poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 

ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia 

jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

NIE 

Decyzja w niniejszej 

sprawie należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli WZA 

upoważni Zarząd Spółki do 

podejmowania takich 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami 

powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 

których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

zachowania niezbędnego 

odstępu czasowego 

między decyzjami 

powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne, a 

datami, w których 

ustalane są prawa 

akcjonariuszy wynikające z 

tych zdarzeń należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli WZA 

upoważni Zarząd Spółki do 

podejmowania takich 

decyzji, niniejsza zasada 

będzie stosowana. 

13a 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 

posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu 

przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 

określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd 

emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest 

zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego 

zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 

upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 

Kodeksu spółek handlowych. 

TAK  

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy 

powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi 

był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 

dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 

terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

ustalenia praw do 

dywidendy oraz dnia jej 

wypłaty należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli WZA 

upoważni Zarząd Spółki do 

podjęcia takiej decyzji, 

niniejsza zasada będzie 

stosowana. 
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15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 

dywidendy. 

NIE 

Decyzja w sprawie 

wypłaty dywidendy 

warunkowej należy do 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jeżeli WZA 

upoważni Zarząd Spółki do 

podjęcia takiej decyzji, 

niniejsza zasada będzie 

stosowana. 

16 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co 

najmniej: 

 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 

rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, 

choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć 

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są 

istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych 

zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

 

NIE 

Aktualnie zasada 

publikacji raportów 

miesięcznych nie jest 

stosowana przez 

Emitenta. W opinii 

Zarządu w okresach 

miesięcznych 

wystarczające jest 

wypełnianie przez Spółkę 

obowiązków 

informacyjnych. 

Publikowane raporty 

kwartalne pozwalają w 

sposób wystarczający 

ocenić bieżącą działalność 

Spółki. 

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 

trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17 
(skreślony) -  

 

 


