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P|5Mo PREzEsA zARzĄDu

T.xus Fund spółki Akcyinej

obecni i pżyszli Akcjonori'sże

w ifrieni! Io,us Fund spólki Akcyjhej pżedŚtowion Poństw ropan oktsowy (|dpo|t
fihdhsowy) padsunowuiący fuk 2011, nd który sklodo sję w Śzżeqó|naści sprawożddnie
tihdnsowe spó|ki za Ókres ad dnia 1 styenia 2011 |oku da dnio 31grudnią 2011 roku wraz z
opjnią i |opofteń bieq|eqo rcwidento z bddania sprawozdonja lndhŚowega ofuz
sprawazdonhn zonqdu 2 dzioło]ności spó|ki we wskdżdnyh ok|esie' ]est tÓ kolejny, drugi już
|dpÓd fuĆzńy spółki, pżekożywohy PoĄstwu pżez Taxls Fund 5A, joka spółkę publicżną,

Miniony rok 2a11 był okrcseh sżdególnyn dld spólkj, w któ|yń pÓczqwży od 4 stycznio
2011 roku To,us Fund 5A iest notowano na rynk! Newconhect' p|ÓwodżÓńyń joka
Alternotywny systen obbtu pżeż Giełdę Popieów WartokiowyĆh w wośzowie sA'

Nostępstwen upublicżnienid są nie tylko 'zohse, związone ze ś|odkdńi pazyskiwonyni od
ihwatÓró\9, pozwalojqcyni no pn,spi*zenien rczwaiu spó|ki rrcż iej spółek poftfelÓwych,
dle ńwnież w\żwdńją żwjązdne z budowdnień wo|tÓśĆi dla akcjonoriuszy'

Rok 2011 byl akeseh/ w któryfr spółko kÓrtpuowa|a swoją padstawowq dzio|dlnÓść
gospodÓrczą, ti' dzia|alność w zokresie prawadzenio inwestycji kdptdlowyĆh'

Da noiwożniejsfych pazwji po|tfeld ihwestycyjneqa spó]ki należo|y instrunen.y |indnŚowe
DFP Dorodztwo Finonsowe sA z siedżibq w Łodżi, TonŚj] AcruŚtic cahpony sA z siedzibq w
Piot|kowie Iryblhdkkiń, M Deve|ophent sA z Śiedzibq w Łodzi oroz Palskiei Akodenii
RdchuńkÓwaści sA ż siedzibą w Łodżi' wo]ory powższyĆh spółek, bedące w pasiodoniu fo'uŚ
Fund sA (zd wyjqtkień d@bheqo pakietu akcji serii D spółki Tonsi] AcauŚtic conpdny sA), sq
notÓwone hd rynkL Newcannert'

W fuku 2a11 'pó|kd zdkońayło z dobryn zyskien inwestycię w instrunenty lindnŚÓwe spólki
GeÓlnvent sA z śjedżibą w wolszowie, Panodta reo]izujqc plÓhy budÓwy i rozwaju portlelo
jnwestycyinego spólka dakono]o dolsfego Loongożowonid Śię Jjnonsowo n'in' w okĆje
Polskiej Akodeńii Rd.huńkowośĆi z siedżibą w Łodzi'

sprdwÓżddnje findnŚÓwe Śtdnrwiąe częł ńjhiejszeqo rcpo|tu rodnego p2edstawjo
efekt procy za|ządu- Rok 2a11 spółko zakońeylo notujqc 5a032o,B ż1 żyŚku netto' No
wyp|ocawone wniki w nojwjekszyn stopniu @płyĄęly wydożenid zwiqzane z podstowową
dzio|olnokią spółkj, tj' dziatolnaścią inwestycyiną, fwiqzdna żdńwnÓ ż jnwestycjońi
kapitd|owyńi krótkaterńinow|hi, jok i d|uqoterńinowyhi, w tyn w 9Qegolności
odnÓŚzącyńi Śię do ,,pf,nnych,, inŚr|uńentów ljndnśowych rynk, qje|dowe1o (w tyn



in'tfunehtów finonsowrh notowonych w d]tehoĘwnyn systenie abbtu no Rynko

Wynik ze sp|zedaży w okrcŚie 2a11 rcku zanknął się zyskien na pozionie 115 tvs' z| o|dż
zyskień ż dziołdlńośĆi operacyjnej no pÓziońie okolo 70 tvs' zł' w roku prp|zedniń (2o1o)
wielkdści te wyniosly odpawiednia: (i) stota ze spżedoży: 2.029 's' z!, lij) strÓto z
dżidto]ńośĆi operacyjnei: 2'0a7 tys' z1.
wplyw na astotecżńy wfiik neto niolo ż pewnością wyqenercwdnie dodotnich \|ynjków Ao
dziatolnoki JindhŚawej spóki' które obfuz,ją wycenę po|teld inwestycyinega Idxus Fund

PeBpektywy razwaju dzio]dlńoki spólki związdne sq bezpośrulnio z końiunkturq
ponuiqcq na rynkdch kopholowych (no ryńku gieldowyn, w o]tehdty|łhyn syskńje ab@tu'
na innych ryńkach)/ o tendencje te ndją wp,w no pazioń żyŚkownaści spólki'
Po okrnie włostów kursów pdpieńw wartościowych natawanych no |ynkl rcqutowonyn
na Gje]d e Pdpjeńw wo|tościowch w waBzowie sA aruz w d]ternotywnyn systenie
ob|otu no Rynk' Newconhect, który njdl niejsce w 2ua j p|żeż część 2071 |oku, hostąpi|
spądek zdinteresowonio ińwesto|ów inwestawdhień w tego @dzoju jnśtfuńehty łinońÓ\łe'
@ skutkÓwdło zńniejŚzenien wie]kaści ab@tów dziennych w tfukcje s6ji gie|do\|ej' w
stzeqólnd;ci zjawiskÓ to dotkhę|a rynku Newconne.t, gdzie wie|kaść ob|otów spollło no
p|zestżeni rcko 2011 z pozionu kilkud,iesięĆiu nilionów zlotych do kilku nilionów żłołĆh no
seŚii, prfy jednoczesnyń włÓście ]idby notowanyĆh spótek ponod dwukratnie'
Ia tendencjo nid!ą wp|yw na spodek kuRów pdpierów wonoścjowych i noż]iw6ci Wiścia z
inweśtycjiw okcje, o ryn sa|nyń nd spÓdek zyskowności spółki. Poniewoż jnwestyąe w akcje
stonawią podstowowe żród|a przychodów spó]ki' to utrzynanie się tych he1atwvnych
kndencji w 2012 |oku ńoże nieć u]enny wp|yw na wynikj lnonsÓwe Toxus Fmd sA'
ząk|odohy iednok utżynonie sie pozytywhego trerdu koniunkturolneqa no rynkdch
gieldowych w d]uźszyn ak|esie czosu, onz wyqenerowdńie dodotniego qyńiku finonsowego
(zysk ńetto) w okresie popftwy kÓhiunktury nd rynkach kopitaławych'

zonioren spółki w noibliższyn akrcsie orcż w przeciqgu ndstęphych ki]ku ]ot
obfutowych jat interŚylikocjd dżjąłoń zńierajqcych da zwiękŚzenia wortdśri pńiddanych
aktywów JjnonśÓwych, ń,ih' poprez pżebudawdnie struktury pollfe]o ińwstycyjnegÓ j w
ńiorę ńożliwoścj kopjtoławe żoongrżawonie w nowe p|ojekr'r'

Pmgnę padżjękawdć Poństwu 2a dotycheosowe zaufonie i zojrteresawdnie
dziololnością spó]ki' oŚiąqnięcie pżedŚtowiaĄych w ruporcje wyńjków hie byłoby hÓż]iwe
beż zoongdżo\9ania orgonów spó]ki oraz iei AkciÓnd us,y. zdpewnion jednocżeśhie, iż
zo|ząd spó|ki do|Óży wszelkjĆh storoń, oby w |oku 2012 i w następnych lotdch rcolizdcio
zotożaryĆh @]ó|| pżełożylo się nd pÓp|owę wyników Jinonsowych osiąqanych pżeż spolkę.

f,.p2 /'/v,ućt,^Łódt, dńid 25 ńoid 2012 |oku



 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

dotyczące sprawozdania finansowego za 2011 rok 

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

 

w tys. PLN w tys. EUR 
Wyszczególnienie 

2011 2010 2011
1 

2010
2
 

Aktywa trwałe 874,86 595,14 198,08 150,28 

Inwestycje długoterminowe 423,96 420,56 95,99 106,19 

Aktywa obrotowe 5.063,16 4.961,73 1.146,34 1.252,87 

Należności krótkoterminowe 456,51 466,89 103,36 117,89 

Aktywa/pasywa razem 5.938,02 5.556,87 1.344,42 1.403,14 

Aktywa netto (kapitał własny) 4.741,79 4.161,47 1.073,58 1.050,80 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
1.196,23 1.395,39 270,84 352,34 

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

Zobowiązania krótkoterminowe 717,87 1.315,20 162,53 332,10 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z 

nimi 
1.197,44 4.589,94 289,23 1.146,22 

Koszty działalności operacyjnej 1.082,28 6.619,05 261,41 1.652,94 

Zysk (strata) ze sprzedaży 115,16 (2.029,11) 27,82 (506,72) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69,62 (2.047,11) 16,82 (511,22) 

Przychody finansowe 652,64 2.696,50 157,64 673,38 

Koszty finansowe 28,11 101,79 6,79 25,42 

Zysk (strata) brutto 694,15 547,60 167,67 136,75 

Zysk (strata) netto 580,32 103,76 140,17 25,91 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
(238,12) (330,83) (57,52) (82,62) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
98,41 334,49 23,77 83,53 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
0,00 (3,31) 0,00 (0,83) 

Przepływy pieniężne netto, razem (139,71) 0,35 (33,75) 0,09 
 

1)
 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2011 (w okresie od 

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2011 

roku (4,4168 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2010 (4,1401 zł). 

2)
 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2010 (w okresie od 

01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2010 

roku (3,9603 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu 

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2010 (4,0044 zł). 
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Taxus Fund si,
WPROWADZENIE

do sPrawożdania f inansoweto

spdkiTaxus Fund spó|ka Akcyina z siedzibą w Łodzi
za okres od 01.01.2011r. d o 31,12,291! r.

1' Taxus FUnd spdka Ałryjna f s edfibą w |odf' fwłŻ d;| €j"Ęólką" ,odał: pnekatakonf ,e
pó|ka Akcyjna - Priv*e EqUĘ tund" spółra koma|dytowo]

ak.vjnf dnia 3 paźdzemika 2003

PiÓ owlkiej ś5 {Rep'A tr571rlm)

2' spółka żÓśah wpńańado re]e*ru pzed'ęborców Klajowego Rejełru sądowego prowadfoneco
pn.ż5ąd Re]onowyd|aŁodż ślódm.<ia WŁod'i' XxWydżialcospodłay KRspod ńuńsr €m XRs
0000]25419 (po$anoweńi. sądu

Plivde EquitY Fund"5pólka komandylowa akyina)'

.ifi, prfy | . asadrwej 77/1a

nd spólki Aky]npj wedłUg {Źnu n2 dZ.ń spÓnądreńń ninieFf?Bo
dokumentu f oft l okl €! ony w śpoŚób nałępują.y:

- eoóbh połednidwÓ eienĘme (PKD 64.19 z)'
' dfialanośćho|dingówlnansowrhlPKD64.,0'z)'
- d? a|a ność tlustów, funduvów ipodobnYch inśyt!.rifinańsolvch (P|(D 64'30'z),
- pożo*a|e fo'ńyudżie|ania kedirów (P(D 64'92'z),
- pÓfÓ*a|a finangowa dfiała|ność u.ugowa, cdfie ndżei nesk|asńkowana, f wy|ącEneń

Ubef pi €eeń iiundśfvemłYta|ny.h (PkD 64.99'z),
- pÓżÓłŹ|a dful'|ńo!ć wspońaBają(a uślugifinansowe' z qłąaeniem ubezpeeeń ifundu9y

emerytarny.h (PKD 66.le.4,
eń fundBbńi {P(D 56.30'4,

i ńa wl'$Y 6.hune| lP(D 53.10'z),
- wynajem ir2ądDn e nbiu.ho yń|lPKo63,0ą,
- Dnądfanie n e.u.homoś.iam w,ykonywme ńa '4mie (P(D63.3,'2)'
-  d / ' " |d  nŃ  p .aM. ó  l P i o99  

' 0  
4 '

- dżiala ność fuń.eńta nY.h {lread offi.en iholdingów, fwyĘcfeneń ho dińEów ljnańśowy.h

ie plowadŹenia dfialaności 8ospodarcre] Dządunia (PKD

6 cfaslM.niadf ala|nołi jednołkit,aslMania5p''ki)re(nieogżnĘonv'

7' sprawo,dańie linansowe spółkilaxus Fund 5pólka Aky]n3 f Śi €dfibą wtod, pneds.wia dans a



Rokiem oblotowym spółkien fuk ka gndazoq

ki jen sptwÓf danleń jedno*kowłm.

ego !prawof dania f ńanŚoweco żgod
2909'1994 r' o Ź.hunkowo.ci('j, Dż U f 2002 roku Nl76, pof' 694 ż późn fm), fwane]daej
,,Uławą o Rmh!nkowoś.'.

kontynUowŹn Ź df ńla|nołi
gÓlpÓdaiee] w dŹją.aj się ptrewidfieć pży*łości. fażąd spólłi nie

wegÓ śtnenia iżków oko|ąno..i, kóE wśtłWalyby na
agro'Pn a d|a moż|wołikontyiUacj dżiŹla nÓś. pnaż spółk\.

3' W spólce pny]ęto na*ępu]ą.e Esdy po|Ęki la.hunkowoś.i w akresie w.y.eny aktywóW i
psywdw o.af pom łu Wńiku fnansowąo:

wyrenia się według asd okaś|onY(h
n.hunkowołi {t], późn' fń'), zwaną daei ,!śbwą Ó
RmhUnkowÓki" w śposób nslępują.y:

. M'jątek tŃa\ wyc.niaiyjei w opatiu o reĘ mby.ia pomnieFbną Ó umożena. yodki
rwale fgodn. ż ad' 32 amoĄfowane śą w opł.]u o p|an
ańodya.jipocżYnah. od pi €rw9ego dna maĘG młępują@go po mieśia.u, w którym
pżyięto tełodk do używan a'

. składńł mań'ru okes]g użttkowan a dłUafYm niż lok i wańości
poaątkowejpomd 500'00 ' do3'500,00 fl wp.owadu 5ędoewid.An.j b] ansowej ślÓdków
tMalych iuma2Ź]edno6rowowmies ą.u ich ptyięcia do użF;n J'
śrÓdkiteŹle owłtościpodątkowPi powyźe] 3'500,00 n ano.tvzowŹn. są plopolcjona n a

óńień iniowej ńetody.modY..]i
ipmwna Ówłloł] jednonkowej do3'500,00 ' odpisuje ś]ę

jedńoGfowo {w pernej .h Wańoj. ) w koĘty' natomiał o wańoś.iwyż'e] Śą ańońyfowane
plopoqonalnie do okresu i.h utytkowania
Na|e'noki kótkoterm]nowe ib*(żenc wykafwana Ę wwadÓśdnefro,tj' poffnieisfoneio
odpi.y akua|if ują.e wadość na|?żności'

omina|re]' spółka n e m tŹ odĘekża żwlokę! Epła.e

pzelerminowan. obe]mule śię odpisJm
aktuŹ|ż!ńcym' i.h Wańość, fuw4|ędni €niem Żń' 35b Uł3w} oRa.hunkowoś.i odpisu
aktua|iżuń.ego dÓkonU]e się w 100% wańośc na|einości

w |'wode wyńagah.e] faplaty Kwota b Óbejmu]e oplóa
uńościnom m|nej rcbÓwĘĘń skź. odśetłla żwlokę w spla. efobow

ąW.ię'Jltoęlówfinansowy.h'
(ap hlywłasne onf pÓżo*'e ar'ywa ipalwawy.ań anesąwwańoł nomina|nej.

spółka spoządD pońwnaway ra(hunekf!.ków] *lal'

wprovdean da spnNftumo rna$aweo ra,B Flrd sFRiAkyhel n dt' od u.at

spó]la nie Śponądż śplawofdan a |'n.ńsowPgo w wPśi

9' skład oĘanówspolki
W sklad falądu Taxul Fundspólk

upror.Żon€j Ggodnie ż'ń' 50 Usaq

Ak.yine]' na df eń spo2ądfenia ninieFfegodokumeniu' wchodf |i:

Piot ]ędżejcu t-eeliiąclfunk.]ę Pleżesa zanądu ońf
}.ek M|a - c'Óiek złfądu (powołanY !.hwałą RadY Nadfonfe] spó
roku do p€lnien Ź funk.j cżlonla zatąduoddńia 1|ipĘ 2011rckul

forcż spółkiodwołalaiednooeśnie P.nią Ann9 P|a*olę f pełnionej
doty.ha* funkcj c'onkafład! spólki



wPp,ed.Fn tu,pp,qe"e Ine ..a\-q

W skhd Rady NJdforcze] Taxus fund spólki Ak.yinej, m dfi €ń spdfądfeni' nńiej'eco dohumentu'

Pawel Wa|aak Prkwodńi.ĘryfudyNadrcrcEj,
J?lfvGądek Wi.epnewodni.fą.yR,dyNadforcfej,
Jeżv ch ebny c'ońekRadYNadforcfej,
M.halk'a a -ctoner Rady Nadrorcrei,
larolł:wTUrck-c'onek Rady NŹd,Ó@ej

F'ń:nso eli9cdol'Bgo !p z o o.
trl o.rccoga 72174 91.U71 LoÓz

nLP ii727o3t!li BEGoN r0036!392

funkdlc'onków Rady Nadfoi.f.]spółkiż dngm 1|iP.a 2011.oku, p2y cfym P3n Piot Turek f|ofYł
reżygna.lę ? powodów osobńtych, ńatońiaś Pan Ja.el Ki; a 'o:yl refygn&k w fwĘfku f żmiarem
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nia fłfądu ż dżiałŹ|iÓlc

Ó g d ' Ó ł Ó ó | L ] w v l o t t d ? ' n

spzedaży (a]fu ndłbrecoz
diia 22 gludni. 2mr rck!], Ew.ltej f M Deve|opmanl spółką Ak.yjną w rodfi, nieru.hońość



lnJantjo doddbwo da 'p.owożdonio |honsowaqa 'pdki ra,6 Fund 'pó|k Ak.,rd

|oka|ową obiętą od'ębną kięcą wiedyną, o powieżchni 39,53 m2' po
amiż  oka .ń  LYm żwąenymi ,  ( j

Wspó|ne]' jak tef ud?iałem w nieruchońości Bluńtowej pod budynkem' TEBŻkcia bftl3
wyno 'ąĘ]75 tys

wYpełn J kMgrum notnoś.i pnyięl € pnef spólkę ko m]mn ej 10% wańÓści p2yrhÓdów E
y.hl zaniarem Śpól| ien

ewedua ńa dó|na odspżedaf ńabylei nieru(homości. spólk. nformow
6/2011wdi u 23 gludńia 2011lolu'

5' W dńi! 14 ute8o2012 rcku R;da Nadżorcżspó|ki' mo.ą u.hwalY tr 0,/0V,0D f dn a 14|ubgo
,01, oku, dfala]ą. w opai.U o połanowi €na 9 21 pkt 4] slatUtu spólk' dokona|a wybo.u

n'nsowego spólki ża olr3Ś
ńegÓ wedlug *:ńU n. df.i

pcbnowił. pow ł4ć jego fbŻdmie aółe Bmo Bńgly.h Rewdm'dw
f siedrbą w Łodf, wp$nej na .LRĘ

pod numarcm 64 ]ednodeśn.A
a{ąd spółk do kwł. a f Vw Biulem BieBly.h Rgwdgnłdw

EKo B uN55poką, o'o. aosownej
fińan5ow.go spół| fa lok2011

ędfyspółh' a B urcń BieBły.h Rew dentów 'EKo'B]|ANs" sp' f o,o
fo'ałó bwata umowa o badane io.enę Śprewofdania fiianlowego Taxus fund spólkiAkyine]

a 2o0'{.?tery|y5ią.edw efue'oty.h) neno

Ó  r1c rudńb  2011r  w jedńÓł .e  ne
dotya{eatubie8ły.h

w jednGte n e wrĘpiły bbÓwą,mń

wadania nie młąpiĘżadnefdłznia mŹjąc wp\W m fńi'nyw

Fińans.wo.K9?o.lr 90o sp, z o'o.
u]' o5lod.Vra 72'ę sj.071Łódź
lllP 7272703i1,1d RarioN lJO3!!392

W mieńiu zażąd!rłU.Fund spolkiAkcyjner:

* ̂ o?AJ'r<



Taxus Fund sł
SPRAWOZDANIE Z DZIATAINOSCI

Taxus Fund spólki Akcyinej
w okresie od 01.01.2011r. do 31.I2-2O1L t.

złżąd rdus Fund spólkiAkvjngj, fwaner da|e' "spólką',jarÓ orcan leplefentuhą Tarus fund spdkę
Ak.y]ną, pnedśJwa ninieilfym spźwożdanie f d'.l'|nośc :pó|kiTax!s Fund spdka Akyjńa wÓkres]P
oc dn|a ols''dn.a zorlloku dod dyspoźądaniJ sprawofdaib

k6' 'gŃnk f dFpuFią łt' 49 w fw
kowoś. l'ektjadnofty Df |J'f 2002,Nr75,pÓ,,694żpó'n.?ń.)'

fwanej da|ej 'Uśtswą o Ra.lrUntowo!. "'

Ninierlfy dokum.nr ("spi'wÓżdai a ż dzJla|noś.i"] śŻnowi e| €ment dodł|Ówy l użupE|n ają.v do
und spólki Akvin.i ,a Ókreś od diia 01'01'2011 l' do dnb

.wydajne wa|ne zgrohżdfen e"DFP DoGdłwo Finan.owe sp''ka
Akcyina -. Plivde Equ tY tund" spółkj kommdytowo ak.y]nej podjęło u(hŃaĘ ^r 4/1o/2oo3 w sprcwE

two anansÓre spó,ko Akcino - P|ivrre Equily Fund' spólko
kffidńdylawo okćino w spó|kę okcljnq lakt iola.ia|ńy śpÓnądżÓny pną n

/o3)' Pżekłał.enie ''ofP DoGdłwo FinŹnsowe spółra AkyinJ
Plivd€ t qU itY Fu nd" spdłr roma n dltowo.akcyjnei w spólkę ak.y] ną dż a |aj ąc pod f rmą Taxu Ś fJnd
!p''ki AkY].na.o*ało dotonang n. no.y połanÓwienia 5ądu Re]onowsgo d|a Lodfi.śńdme.cń w
todf, u wydfial co$odłdy (E]owggo Re)ełru sądÓwago f dnia 10 mł.a 2009 rcku Gygn'tul'
lpńq: lo'xx Ns. REl (Rs/mf2709l456l' zcodńie f bżń Pniem ań' ssz (odeku śp''ek hand|oq.h
spólka pzeksźalrm [u] "DfP DoEdfMo Fi.ansowe 5półr' Akyjna Privłe EqutY fund'' spólkż
końaidytowonkyjna) łaj € śię śpóką pżek'blcoĘ (lu: TłB fund spólk' Akcyjnó)?.hwĄ wpisu
sp ólki p2e kj al.Óne] do leieslu (df]eń pnekłal.enia) ]ednÓdeśn e sąd rcienrowy f medu wYka4a
$ólkę pnPkłakJnąf rci €ł.U pue&iębioi.ów'

W zwłku f dokonŹnym pnekaał. Ódpoqiedn m zmifnom U|egłv
żsdy fuńkjońow.ni. spólł {obefrie funkjonują.' śpó|ka pźebłJł.ona Taxus fund sAjeśspółła
kapnałową, wodróżn en udÓ pÓpż.dnie] fofuyfunłc]onowania podm ol!jakospółklosobWe', wlym
m'n dÓĘdą.e 'śad leprcżenę.]i lobe.nig TaxU! FUnd sA rcpleżentw.n. jgi pn., śwój fżżad

podm otem rcprcf.ntu]ą.yń spółrę b'
komp|Pmenbru9 prcwad,ą.y spre{.y spólki, tj' oFP Dorad wo f n'nsowe spółtŻ Arcvjna' df alają.a
pneż ój zażąd), ofnŹcf.nie i rcżba wydańy.h pnef spółkę akj' oreż i.h wańÓść nominana lw
prÓ.esie pż.kłal.en; Ejedną ak.ję śpółripżekłałÓnaj o wańoś. nomna|iej 1,00 ' |ażda akia
wyd'no 10 .ł.]i sp''ki enekła|.oną' o wańoś.i rcminarm] o,Ń ' k.rda ak.].)] ofnaoenie
pzedmiotu dfiala|nÓś.ispółr (obecnie wgdlug k|a!yfra.]iPo2007)' ]tp. Ponadlo, w 9degóńoś.
.pó|ka pżekfbkon; Taxus fund spółr. Akv]na df Żla w
GbtJtU spó|ki akYńej) pny]ętggo na mo.Y aktJ ńotalia|ńeso f dnia 3 pŹźdżemika 2oo3 rcku,

dfi, zbrgniewara.ra Lipke lREp. Atrs7ft/m).

\".,\



r,X6 furd s,akc Akyjrc . s,łcwdżfur

spólł .kry]ngj, pod lirmąTłus fund spó*a Ak.yjna, fa4 DFP DoradżwÓ finanśowespó|ka Akąjnf nie
ła r €prefgntowan6 jeł pftf

1. UmNa o badan|eo6f pneg|ąd

Tłlś Fund Śpółrc Arryjnż żwążan. ].n umową o badanie ocz o.enę
ń Bl.gly.h R.Widgńów,'E(o.

adrcrca Ęółk, dfia|ając w opakiu o po*anfuieiia 5 21 pk.)
5e tu tusp ' ' k i , ńo .ąu .hUa|YRadYNadżorc fe iN r02/01/2o12 fdn i3 t

fdan a finansowqo spó'ki ,a

owila pow enyć jego żbadan e !pól.e Biuro Biecły.h Rewidentów
edfibą w tÓdf, wpRanej m ,'Lnę

pÓdm ot''w Uplawn ony.h do badan a spńwożdań fiiJnsowy.h,'pod num€rgm64' ]pdnon.ś|ie Rad.
pólii do żwł.b ż W/w 8iul.m Biegly.h Rew denlów EXo.B|ńN5

gly.h Rewidentów -E|(o.B|LANS" 5p' f o o
żonala awańa umwa o badane Tłs Fuid spóki Akry]ne]'

a'20ozl{.lerytysiąe dwieś.]gflolych) ndto'

TaM fund spóik: Aky]nafśńd,ibąwŁodui,?Wana da|e],'spólĘ" fonała pże]ębl.ona feśpólki"DFP
DoEdlwo Fińóńlowe spólła Akyjna Pńvł€ fquty FU|d,'spóka rom'ndytowo arcyjna dii. 3

r..tiem ripke, prcw.da.yn y ur piovkowskrej 55 lRep a nr

Piawnąihaidową na,wą spó|kina dż ąń b anśow lt]' n; dfień31grudnia 2011loku)byłż n'żwż ]a]
f lńy'! :TJ!s Fund spól*aAkYina'

tn asador".7 471

ned nobdu*eń zb gniewgm
y u, P'otkÓwśr.j 55 lRep. A tr

1o5o/o7l, dfial € ją.y w imienru komp.meitł!$ż popnediika pÓwnqo spó|ki -,'ofP oondffuÓ
F iansowćspółlJ f oclJn aoną odp s,k'A,llj dżńłóją.Yw im enlu

-a \\\



pół|(a Akv]nal - łÓsÓwń edo
ad  rD52 i54 ,wżW ż .n .  126  51  pk t  2  Kodgku  śpók
żawążp3niJspól* ob]ęty foia| rapitaI DkladowrwĘdnej Wysoroś! 6

. noń n'ne] wyno'ą.cj 1'oo'łafdaakcja,

Dnia 19 |ip.a foo7 r, fgodn].f Ue.c ą ak'u noęra nąo spo2ądfonĘo p
e|a ę NoEra|ią w |odżi, pay !| Piotkowśkńi 55 lRep A tr

3asa/o7)' dfiahkry w imieni! komp|ementł!9a pop4edńika pńwne
und  sKA  ( t i  w  menu  DrP

pólk3 Akyjn.) oświaddv|i,
4odn]9 f  Jń  31o  E  ]  w fw f  ań '  4 r19  7  k Ódekuspób r  handoq .h '

Źd' 126 ' r pkt 2l Kodeksu spól.k
połanowen 3mi91Ń,5 i911st 2 (hWJ\Nl0v0y'007 Nadfwyna]n.gowarnegozglońadtnia
spó|kif dnia 24 maja fm7 l' żaw.4ej w akde notarianym Rep' A nr 2rż5lo7, D akqe z@k|e na

m]m|nej 1' kaźda3k.F' ol.low3o.wląanej ebie 354'1@9luk,
w a*ie lM3nia sublkryp.j , lj' wdńmhod ?s ńaja 2007l. do dnrJ 16 ipc 2m7 r'' fÓ{ały Óbiete w
Ędn.j tżb a 235 o0o ntul ipodwvżsfYry kap bl żłlŻdowy spó|kiÓ kwÓlę 235.000 zł' !' do kwoly

Akje seriBspó|kifośŻ|yopra.oie W pełńe] N1,.oko+i, tj WWśÓkołi2.937 s00',*Źnwią.ejioavn
Idbyob]qty.h' 23s'000ętUk, ak]iseńiB @nyemisyrne't,yno'ą. €]12'50flaiediąŹkqę

spółk w dlodfe emis]i ak]i seli Bf
p'źdżierńika 2007l GBDłfa spnwy: LD xxNR R!'KRVo16719/07l091|

naini' ,003 loku spółrJ, rea &k
4/09/2003 Nadżw,yda]neco W.nq f dni! 11wdelni 2003 rołu w splawie
naby.]a ak.jiv/łó.ny.h spółr w..|u th umo'enia lprotokól Nad
spółł -akl nobrŹ ny9po'ądfony p .ra Lipke Rep Anr5291/03)'

Źkdi w|a$y!h w (eu l.h umonenD (lmożenie

Ęółka ń'byra Ędne 69.001'luł akc'', D ląaną iwotę 397o1],o0 '' w pro(esi € nŻbywŻna akii
twń onymi do fby.ia fł.]ibY|i

akjonali!9e' rlóny pEed di.ń podję.a pżgf Nadfwyoajne wa|ie zclońadfenie spó|ki vW
ńwaly tr 4/092003 floł| łGÓwne oświaddenia wo|' wlym w drodfe mŹ |Ówej, Ó.hę. Śptedaży
ak.jispó* w plocsie .l] nabYwm Ż

nyU ' PiÓtkÓwśkiej59(Rep' A
nl5713/0s) Wa|ng zgomŻdfenie spdkipodjęło Uchwałę 4^0/2003 w spraw e pzeknakenia spdŁl

kv]na- PiV*e tqJ lyfund'spó|ka kom;ndytowa Żkąjn€ wTaxU!

WaIn.zgrcńadżenle5pó|kiokreśilo wysokość kapita|! faklad ÓwegÓ spólki P żek..l.one], łtóre df ż|a

drie ii s ę mialna 3,303'960 akcjiż{,yk|Y.h nó oka?nie a ęriiA o wadoś. nom na|nej0,10nka'di.kj.,
a w fwirfku Ź tym, w amiaf, ż 1 !edĘ) ak.ię w spół.e Pżekłal.anPj(,'oFP Dtrad wo f DBow.
spórkŻ AkYjn, - Priv*e Ęlty fund'spółka komandytow;.k.yj|al, każdy re WŚpónków spól|
pżekł.l..nPjotfvma|1oldfieśięć)ak.riseólkiPnek,ł'łcoiaji]łusFundspó aAkcYjtr6l



(Prc&kó Wó re8o z8rcmadEnia ak( mhria|nv
l33,/2010) Tarus tund spó|ki

Ak.yjiej, mocą fthwały n. o4lo4l201o, df 3lań. n€ podław e E 12 i q 29 Uł , pkt 6) sbtutu spólk onż
an 399 51 ' ! 2 (odeku spół.| H.nd]oq.h w fw łlo f fakońaeniem pro.esu mbwania Grupu)
ak.jiwłasny.h wwFiru uplywutgrminU tfuania p'o.elu mbywfnia Grup!) akcjiWłŹsny.h okeśÓnżgd
pż4 ponańowienia 5, pk 9l u.hwaly 4/09/2003 w spńwie ńahy.ia ól.j w|f3ny.h spólkiw.e|u ch
lmon€nia Nadfqna]nqo Wa nqo &.omadfena,DfP

ylowolkcyjnej lpopźednikż pl'wnqo śpd|kl) f dnia 11 w2gśnia
2om roru lProtokó| wahego z3ro

A Nl5291/03)' po$.now|o uńoąyć 690010 *tuk.kj fq|ły.h na
nominŻngj o,1o f| każda akja, ofn

3303960, naĘly.h p&ż popżedn I l,'DFp Dordłwo FnJnsow? sp]jlk. Ak.y]nŻ -
kommdytowo ak.yjnal w.eU ch Umo2enb na pÓdśl'W. an362 ś 1

pkt ' (odPkuspó|ek hrnd owy.h

w fsąfku f pod]ęciem wa|re f8omadzn e seółki rchwa\,
n| M|o4/2o1o f dn r 22 kw e|diż 2a 1o roku w spraw e uńożenń ak]i wła$y.h spółki nJbył}(h w .e]u

mocy mhwalv m 6/04/D1o W3recÓ zgrÓmadfeiia lPlotokół W.|nPBo

1sr2l2010) kżpłał bkładotr spd|k 0o ż| (osiemset osgmdf esńl
.ii 'dy.Ę do kwdy e1B5,0o 'ł (Ósiem.el ]edeńin]e tys ęą
h), t]. o łwdę ńwĘ Ęnm] wfftoś.

69oo1,0o'GfeićdfhsĄtdf .wię. ly.ę.y jeden'oty)'

obnż.niebpniłu tkladoMBo n* kidokonanerna mÓry Ehwałv
ii o5lo4l2o1o Wa nego fg.ÓmŹdżei a crÓbkół WaregÓ fgrcńadżnż a|t nolJrany spo?ądfonv

a Jafu lpke, Rep' A N. 1s324o10), pnł lmo2enie ak.ji, plży
w ŹĄ 456 (odeku śpólek handowrh' 4odniP z.d 360 ś 4

Umdh e 690010 vtuk łdi żwyk!.h n' ok&.Gh s
lwoly 3g0 s9ą0of|do kwoly 3[ 395,00nfołalonre'eirowane pnł s
Śi € lpnk f010r' GyBnatuÓspBq lo'xx NR. Rf] (Rs/o1720'10/712l,

ÓWy TłUś fund spó|ki Ak.yjńej trln

Akhż{iua., p6hfui4.y no di.ń f1'12'2ou |' .c ad]ńrl4 5* gldów rd wciry żgbńdeerfu sPólh

N



3' M|.F..leje{la.l|spółkl

TJxus |'und spólła AłcY]na fołala wpęna do l.jeslu pżeds]9b orców (.ajowecÓ Rerałi! 9ądowego
pÓd n!ńereń (Rs 0000325419 (pośmowienie ĘdU RejÓmwĘÓ dó todżi.śródmgi.3 w |Ódfi, xx
Wvdfialcospod&aY KnjowecÓ R.jeniu sądoweBo r dniJ 10młc 2o0
NR RE.(Rs/0o1e27l0e/4s6)

z8odnigf 530U*' 1slatufu raxUś FUnd spółk Ak.y]ne]lokiem obrdoqm spółr j €".Ók ka|endaźoq

spólk Aką]nejf !edfibą w LÓdfipnadśawia d.ne fa okrcs od
dna01s tyen .2011rckUdÓdn ia31

kY'nej' n3 dfień śpÓżądżeni' nńieis?qo dokumentuwchodfi| :

PiotĘduejaŻł - Fjn ą.yfUnr.rę Pl.ż6! f łżądu
' b@k eŹb- c.|orekzaĘdu (powohny u.hwalą Rady Nadfonej spó|kif dnia 21aefuc 2011

rol'udo pełn gn a rUnkjic'Ónka złfądu od dni.1 ipc 2011roko

fdniem 1| p.a 2011lÓrU Rada N'dżorca spóll odwolałajednon.!nie P€n ą Anńę P8koię, pelnione]
dotY.]rĘas'unk] c'onl'afażądU spólki

W sk|ad Rady NadżÓrtżaj Taius rund spółl Al'q]ne], m dfień sponądfenia ńińeFż.go dokumgntu

Payel WŹ d*-Pnawodn dąry RadyNadżorcfgj'
k'ży Gąder Wi.epfuwodnk&q Rady Nadórcz],

M.hal(ż|a.cżłonel R.dy N3dforcfe],

ńeńne lefwnade f peln enia
funktictonrdw RadY Nadfonej s
.efycmcję ż pÓwÓdóW Ósobistych, n gna.ję w żwiąfk! ż żań łem
kańdydÓwani. do pełnienia, od dnia 1|ip.a2o11roku, i!nk.j wfłżąd?iespólki

W naaępłwe 'oiony.h refBm.ji, w tym śamym dii!, t]' dni! 21 aefu
dokonala łooptm'idwóch a|Ónkóww ośohó.hi Pón Micha|Kńla oraf P

ninipjsrego 96wddańa
złfąduiR.dyNadzorczej n eu ee|fm an€ '

6- lńfoma.le o podjblow}.h low

Tł6 fund spólk Akryjna w orr do 31.12.201l l. aimowah sę glóWn p
ińweny.jań o diłakt.de kaplalot.ym' Do nwĄtY.]ity.h naeżlÓ ńŹbtaanie alcji, udfiałów f
fan łem późnieFfej th ÓdŚpżedaźy' ohejńowanie ob|iBJ.]
dfi.h nośd młłel]ngowgj w r|lre podńioiów (w 'aeBó noś. osób
p'awnY(h' $ółer pńwa haidiÓwąo), iaf,ow+Y.h poten.F nY pnedm o



z objęoeń uh ńaby.i.ń ńnruńeitóW rńanlow.h (lofuńanych w sfoegónok iako udf.ly |ub
ak.je), emitowanych Iub wydŹwanyc

7' hlorm&jż o rynka.h u bYru

spółka świaddy uslug Reanowaie ńwe{y.je ńają .hł.kt.r o8ónopokri'
odbiorcfmi ]gj usluB są podmoty rgpr €fentuh.e oomńuń.ą glJpę
odhiotów ull!g spó'k łańow ą pźedsĘbios'wa 'g|a{ąące,'pÓtżebowane na kapita|, po*urują.e
nieAołódlalin3nśowananżkredyibanl'oq'

sporka w okesie od dńó 01'01'2011 l. do dńh 3r'12.2011 l. osą
530 320'13'lpĘśetos pmd, nĘtÓ 'oq.h iÓśi €mnaś.ieclÓay)'

zys| fe spżedażY w oke.e od dna 01.01.2011 r do dna 31'12'2011l' wynó:l115 163,26.| Gto
ży 'ote dwadżieś.h 9eść 3.o9yl' zyśk, dżiala|nołi op.mryjnej

wynón 59.62449' G'eśćdf..ąl dżewięć lysię.y *eśćśd dwadżieś.ia d'ery 'ole aterdzieś.i
d, eW Ęć grÓ9y), zYlk, dfńla nÓłjg
qnión 69a'190,$ n Gfeićset df ewięćdfiesąl alery tysią.e śo pięćdfiesiąt noMh i ol emna!.ie
Blo'y) i h!ł qa1y w nosuńku do wyniku ? dżiała|ńośc opela.yjńą o 614'52''69 ' Gześael
dwadfeś.'a al €ry ty5Ę.€ p ę&et dwadfiełiŻ pięć floty.h i 'eśćdfesąt dfewęć 3ro9y), Rófnta
pomiędfy qnikem , df ólJ|noki 8ospodłaej' 3 qn łiem ż dżiah noś. operacvjnej jeś e'głtem

dżiala nÓł] fn'ńśfu.j głównia w żwąfku ż dodatn ą
aktua|if a.h Mdoś! pJpierów wańoś.iowv.h

ie Llówałv tr zovż011 WaLne 4l
Arqjngj m podnawe po*anowień.ń 395 ! 2 pkt' 2 w fwiąfku z.d 396 6 5 kodeku spółek

Ub qĘ.h, w ląane] ' Ged€msl dwadfiełif
ś!.jPden3ro'y) fP nodrów ż rapitlu apasowąo spólki(UżycE
ty ż |Źt ubj.gły.hl'

Pofiom fystowności w spóke skore|owfny ]e* f (onunktuĘ panu]ąą na rynka.h kapita|owYch,
Tenden.]ele mąąwpływńa {'y3okość genelowany.h pEychodów

sowy.h spó|k wyn kają.y f po|ep9
3.|dowy.h (lóWne' W:'erńaĘwny.h łś.ńrth oblol!) włÓnu kuBdw pap.lów wańoś.iow.h

padku zw ąz.ny ńofÓ być lówńież fÓ włoneń q.eny bi.nsowe]
aktywóW spółki' popnef aktua|B.lę owią.ych aktywa Taxul fund

N3 df eń b |ansowy n n ejs4o spE
ninowią pąedń ot oblo'u ia rynru rcgu|ow.iYń ńa cie|dfie Pap elów wanołiowlh w Wal*awi €

ponż9e] bbe , gdfie wskłmo m dfień tmądfenia nńiejffgo



hęć m]onóW d,ńwę.sd tyś+y 'li&ł dwa,etl jcd.n 'otv.h l
d, eł q.d aąt p q'j8lo'y)

,20t l nąWęc4 pĘy.ję łanow
w kwo. e 4 606.173,64t kiery m ro

Ak.je w j.dnÓ\tkad) pÓ|9|dfÓny.l) rÓ

hĘs]lłdbknho*e({JI

l L r " 4 p a r a ' o l , l

t:lll!



sbn fobowąfań kótkolerninowYch spdki nJ dżień 31'12'2011 l, w}nosl7''373,93 ' (sedemśel

sigdemnałetyśię.yośj€mętsiedemd?iesątrżynoleid,iewięćd,gsąttuy3rcne)'

W nruktune f Óbow ą6ń kótkÓtrm

e. jPdnołek powiążnych f Mulu d

wobe. jedńÓłek pÓwąrnych fł (op' U ńforn{ii

- fobowiąania kólkotemnrwe wobe. pofonałY.h ]edno*ak ż rylu|

nne fobowiąBnia wobe. jedno{ek pobłalYch m ląaĘ Nwdę 19.516'15 ' lopt w ńbo ij

żobowiąDnia f tttuIu podłków, ceł,
f obowQ.n a lyfu lu tr.ynaclod'eń w wy

dzień3112,2011r'spó|ka nigatudniah o$b ia pÓdławeumosy o pE.g'

12. |n'o.ma.j. o udżi.|onY.h pÓźyakiń, dnFmvń pdęa.nl&h I cwłm.la.h

spó]ka nieudżie |a DdnY.h pożyłek ] kedttów, nie dżyńanoGkże pÓręaeń ubgwann.]iod innY.h
pÓdm olów w badanyn okeŚespżWofdawoym'

m lotu dŹ ala|noki Śą umo$'y doła
dzi'łż|noł spó|k, t]' Umow.y w obvłfe nwenyc]ikap błotr,y.h'

tl' |nfdfia.ja o :adąśnięĘ.h kedytań, lnfua.h
qma8a]noś.i or.ż o Jd'.|onY.h poĘd.nia.h i palan.ia.h w ok..e spbwożdau.:Ym

w okesie sprewofdawaym spólka nie Ź.Ęgah żadny.h kred'tów i
ptrę.ćń i3włm.ji mYń podmiobm'

13 ' opk eynn ików ńają.y.h wplYu na d żiala|noić s pó|ł i ońz iej wyn |k|

mŹ]ący.h splyw m dfałano{ć spó|ki
nałępljące fdaRen; plawne (w l aią na osi*.ne pn.ż spó|tę

1)Wdń iu14śtyon ia2o11 .naśąp iłdeb iu tak . ] iMDev . | Ópń .
obrÓtu na rynku N€wconnedwwa adf ;k.j € M Deva|opńent

2) W dnju 22 kwietń a 2011r' spólla ob]ęla 2 529'012 akrjlśeriIPohl' ej AkŹdemii Rżchunłowośc sA

]) W dnlu 30 śielpni' Jk.i PÓ]sklel Akademii
rynku Newconned w waEfawie; s

por.da akcje Polsl' ejAkademliRmhunkowok sA.



4) w dń u 23 |iltopada 2011 r do obrduwAlemŹtywiymsy{emieohrotu na rynku Ngwconned w
waru wi.fo*aływprdwadżÓne ak.jP*ri Pos|iejAk.demiiRmhu owÓł]9 spółraposada|a
nóda|posi'da ar.]ePohł ej Akad€mi

9) N. dfiahrnośt spólk]' w tym na podermowane de.yżje w Źke'e śp
wpływ żm.nv cgn akcji trotÓwanY.h na rynku

Ndwconnedi żnf]duią.Y.h! Ę w pońf.U spółt]

6| W okelie 0d 01łyanń:o1t do 31eudn 3,o11r' wiadnBke nie wrĘpiły m&ąe fdłEnia

7) W ok€sń Ód 01 nydnia ,011 r

3) Do mommt! spoifądrenia spmwofdania nie n*tąp|y żadne
lpnwofdŹniu f]nansÓWym podn u hi|ansowm.

lgdno*ce nie wysąp ly żÓbeĄania

f dł f en i amąą .ewpływna rńanvw

14' oph ktorny.h żdaneń do dńia i p

0o notnych fdJfeń, Fkie ma|Y mie]ś.e dÓ dnia ipo dniu śpoEądfgn
ż|t,yć na|eźy na{ęeljąre żdłlen.:

1 W dniu 2laefu.a 2or1 ro|u P 'of! piŚeńne lefysm.je f
pplnenŹ fuńkj cżłÓnków Rady NJdzorcfei spółl fdn]gm 1lips 2011l
Yurek 'oży fefygna.rę ż powodów osobisty.h, ndonast Pan la.ek Kn|a 'oźy|'eżycn&]ę w

Ó p.liienia' od dńh 1|pd 2011roku, funkci w fanądże
spóf w ńsiępnw e f|ofonvch Vw rgfycna.] w tYm samym dniu, tj

Dla.' dwórh dłońków w osobJ(h: P

ada Nadforck spółtj' dfaldlc nf podnawe 916 Uł 1$atutu
spólki' podjela U.hwŻĘ o odwołŹniu PŹniAnny P ekoty r |unk]icnonk

na ratu Kn' dopertrienia flnk.jic
ną p'eż n]eBo refyBne]q r pełnie

któleBo bylo w yaPgo|noś.i ofpatfenie i żsieldrenie sprcwofdan
ie a&olutorlunr oronkom

h ohowąkóww 2010roku

pólka mbyłŹ' m rcdsbwe uhowv spźedaźy {aktu notalia|nego f
dnf 22 crudnŹ 20t loku)' awatej z M Devg|opment spóll'ą AkYjn
Iola|ową ohjętą odrębną ksi93ą wienyłą, o pÓwń2.hni39,53 ń2' pol
pzv U kv stry.haśkiej wÓf f prew.ńi ż okóem tYm fwiąBnymi, tj UdfalemwnafurhÓmÓłi
w$olnaj, jak ref

wyno'ą.ą 375 Ę!' fł' oznacfa tq ź
qpełn a kĄtedum istolnoki pnyięle p1ef spółką l.o mjmniej 1o% wadośc pEy.hodów fe
spż.daży w oke9ie dtere(h dndni.h @łny.h lwańałów ka endanowYch) zam'ltem spólłilen
eweŃUa|ia da 9Ź odlpn.daż n'hyrej n elu.homoś.i.5p''k. informowa

6/20r wdn u2rgtudn a 20! ror!

a NJdfotE spólł' moą U.hwarł nr 02/0'2012 ż dń Ź 14 |uĘo
ÓnanÓweńa 5 21 pkt 4)statutu spólk' dokonala wybÓrB

[,q



ow€go spólki n Ókes od
dna 1iydnia 2011rcłu do dnia 318rudnia !011rcku, spożidane8o
8rudnó 2011roku ipolanÓwl' pow enyć jeco żb.dónie spółce Bufu B Blylh RNidmtów fKo.

iedf a nojc ą f liedfbą w Łodf, wp]srcj na'Lłe podmLÓlów

Nódżo(6 spółk upowó'iiła faźąd spd|ki do Dw't ó ż Vw Butm B
B|hNs spółką f o'o' łsowm] um

dfY spółką, ó BiurcńBieg|y.h Rewid.nlów 'EKo.8 LANS'' sp' f o'o'
xus FUid spó|ki Akyjnej

wynógrodżeiie e badón e 3pńWożd
a'2o0' kłery ty:ią.e dwieś.ic 'oty.h) neto

15 ' on ówi€ nie pćupe kryw ldwoj u dfiala|noś.| spólkl w ko|.jńy.h |ala.h ob rctd!.h

jeł m rcwadreniu dfŹla|iołi inwgły.yjnej
fwiąD i ej fa.ówno , iiwenycF m i kŹ pitałowYmi kórkoie l m inowvmi, F k

,płYnny.h'' iin.umgńów f namq.h rynku l eldowegÓ (w t}ń
Uń Rynku NewcomPd).

pe^peKywv rorwoju
kon]unkturą pfnuń.ą n. rynkf.h łapicłowy.h lnŻ rYnku giełdowm'walematYwnym ryłemie Óbrol!'
ńa ińńVlh rynkó.h)' ó renden.]e le ńóją wpływ ia Wysołość gongrowJn

regu|Ów:nYm ńa Giełdfip Papierdw Wańośt oty.h w Wł9awle sA ol
obrotu na Ryn]o N€wconned, k6ry mial mieism w ,010

w kgÓ iÓdaj! innrumenty 'ininsowe] .o
slutrowało fmnieisfgngm wie|ko!.i obrctów dfiemych w kkcie ęsjigia|dÓwej w 9degóioś.

ńn.d' gdżie wie ko!ć oblolów lpad
ry.rr do ł lłu mi|onów,loly.h m ses], pay]ediooelnymwło..]e

Ta tendEn.ia frifla wpr.vw m spŻde mrż iwdś.iqyiś.ia f inweny.ii
w fł.]e, f tyn $m}m m alo wplyw n aż inw.łYcje w ar.]. *anow ą

Iki,to ut?ymani € 5ę ty.h neBatywnychtendencjiw2o12lÓku ńoźe
mieć |ą*Wny wprłw m wFik] żak|adż jednak utnymJnie si9

nłsowqo {łsł ncto)wokcse po

.ioNr.h nÓlÓwżny.h |' G]Pldfe
P.pierdw Wanołiowy.h w Wł'aw

anyWy.enyb |anśowej aktywówspó|ki,'popżeżakuŹ DŹqeqren
y.h artywŹ TŹxUŚ Fuid spółk Ak.yjnej, hędą.y.h pnPdmotem

e? iinluńenv nnansowe fnajdukce śie w
po9iada|i! 5pólki poziomu ku6ów ry d

spĘedał tych ]ńnruńeńtów ilealża(ję pź.r spólrę fYsków f
inwestv.] ' ]ednałże spólła nie wył|



i|. pdewidui. mo'iM.ć odru'.nla inślument'w tego $mego lodhlu po niż'ej cenie |ub w
p.fvpadk] f.mkn|ęc|. pbjektu |ub jĘo reduk.ll | rclnwdoMnia śrcdkiv w InnY plol.kt środki
ufYskańo Źe spE.d.,y pc|adany.h pip|erów wańośdoty.h śuk.esY'nie E|nl6ldane będą w
'lEkcylne .enorc l da]ąe pd€nqahą peropakrywę fvskće iŃfomentv finansowe dnku

pipleóu wafuś.|Ńlth ńa|eżący.h do spółk' któE s'anowią
pn.dmioi obrctu E .ynku regu|owanvń n. 6ield,ie Papieów Wańośdowy.h w Wa6auie i w
a|te.naty'ńyll| '}s€h|. obrctu na Rynku Newconned na|.źą paplery wańoś.iowe ftl?En. w pkt' 3
n|nle]sz.go spńMfd6n|a, ldui. wlkłano ich rynkow ku6 Źantń|ę.|a na dżień bi|ansdy ltj' 31

lc|6 Ińd 'póko Akfuo

Łódi, dnla 31 marca 20t2 Eku

W imieniu z;nądu TaUś Fund spólk| Ak.vln€j:

"eZĄ,u4

3lr'ófid5YP- 
ót-^'.



OPINIA I RAPORT

NIEZALEżNEGo BIEGŁEGo REMDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

TAxUs FUND SPÓŁKA AKCYINA
zsIEDz|BAwŁoDz|

zA oKRES 01.01.201t-3L.72.2011

Łódż, dŃa 25 @j^m12t'

www .!ob la!5r!e!j!
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OPINIA

NIEzALEżNEGo BIEGŁEGo REWIDEN'TA
DLA RADY NADZORCZE I WALNEGO ZCROMADZENIA

AKcToNARruszy SPÓŁKI TAxtJs FUND s.A"

PĘ.P/ouadżiliśfry badanie 4łą.żoi.8o ŚpnuozdLni. Jina6oueso ża 2u7 fuk
ŚP(nki TAxus E|ł{D s-Ą. z si.dzibą u Łodn g-oĄ Łód, uL otfuilowa 7z/74

1 lĄ/Prowadfeńe do sPrawozdmia fiMsowego
2 Bilatr TAxUs FL'ND sĄ sPorządz@y M d2bf.37.72'm'1t',

który Po stronie aktywów i P4ywów żmyka się sutrĘ
3 Ra.hunek zysków i Śtrat za rck ob{oto$1 od 1 Śtycznń 2o11i

do 31 8ndnia 2011r. wykafujący zysk netto w wy$kości
4 zeslawienie zmjm w funduszu jednostki Śporządzone m

dzień 3l-72'2u7t. hykuują.e zwiękgeie fundugu
jednos*i o kwotę

5 RaĆhunek PrfePbvów Pieniężnyó 2a rck obrctowy od,l sty.zŃa 2ol1 rcku do 31 8fudnia 20u rcku wykaĄą.y
fMjei<fenie stału środlow PEniężnych o kwotl

6 Dodatkowe in'fomacie i obiaśnińia'

za sPorżądenie fgodne8o z obowiązującymi Prfepiśfui sPrawozdńia
finaMwego oraz ŚPrawozdmia f dfiatalności odPowiedfialny i6t z'IządsP,kJ'

zdfąd sPółłj ofaf członłowie Rady Nadzdczej Śą fobowiąai do aPeMienń,
aby sPrawozdanie finafuowe olaz Śprawozdmie z dzialalnoki sPełnia}y ł'}'mgaia
Przewidzide w ustawie z dnia 29 Mfeśnia 1994 r' o t.huŃowości (Dz'U. z 2oo9
Nt 15z Poz' 7223, z Późn' żfu), manej dalej ,,uŚtawą o 'achunkowoki,,.

Neym zadmi€m było żbadmie i wyrażenie oPinn o z8odnoć.i z $?@8ającyńi
zatcowania faŚadami bolityĘ) rachur*owoć.i tego sPrawozdeia filrffiowe8o
Óraz Ćzy tz.te|nje i jano PrzedŚtawia ono, we wŚzyśth.h istotnych sPettdh,
Śytuację mją&ową i ritEowł jal feż wynik fimwy 5Pć1ld
TAxUs IUND s'Ą. o.z Prawidtowoś.i tśiąg rachunkołyĆh staowiącyĆh
Podstawę jego ŚPo|z4dzńia'

Badanie sPrauoż.lania Ji,ąnsouep P|zeProud.Iżtliśm! śtosownie do postdnoui.ń:
1) rozdzialu 7 Btawy z .lnń 29 mześnia 19%.. o raĆhunkowoś.i (Df' U' z 2oo9..

N| 152, Poż' 7223 z Późn. ffr.)'

5 938 02lps zł.

s80 320!18 rl.

580 320'18 żl.

r39109,49 d,

Bli'".?i",l}:i.1:!l3lr':;if ' -'$'""

E



2) krajowych ,iandardów rewi4i finaBowej, wydanych Prfez Krajową Radę
Biealych Rewidentów w Pol*e,

3) kodeksu sPólek hfudlowych'

BadaŃe sPlawozdania fimfuoweEo zPlanowaliśmy i PrfeP.owadziliśmy w taki
sPosób, aby uzyskać racjonalną Pemog:, Pozwa]ającą na wy.ażenie opinii o
sPrawozdaniu' w szcze8ólnośĆi badanie obqńowało sPrawdzenie PoPraMoś.i
zastosowanych Prfef sPólkę TAxUs IUND s.A' zaŚad (Polityki) ra.hlnkowości i
zmczących szcur*ów, Śp.awdz€nie . w PrfeważAjącei mierze w gPosób
wyrywkowy . dowodów i uaPisów kŚięgowyclr' z których wynikają liczby i
i.lomacje awłte w sPrawozdaniu fifufuowym, jak i ca|oćciową ocenę
sllawozdania f ńanŚowe8o.
Uwu amy, że badanie doŚtarczyio wystdczającej Podstawy <lo wyrażeńa oPin'i'

Nasż!fr żddnifu, zbad.ne żPn@oŻldnie Jifunsoue, u. uz\|stki.h L9totn!.h

a) PrfedŚtawia .zetelnie i jasno inform.je istotne dla oceny sytua.ji mjątkowei i
finareowej sPć'lki TAxUs FUND s'A' na dzień 31'12'2011 .oku, jak też jej wyniku
finansowego za lok obrotoł] o.l01.01'2011 roku do 31'12'2011rok!,
b) zostaio sPorządzone z8odńe z wyĘa8ającym' astosowaŃa zasadami (Polityką)
ra.hun]<owości oraf na Podstawie Prawidłowo Prowadżonych ksią8 ra.huńkowyĆh,
.) jest z8odne z wPlywającymi M treść sPrawozdania fimowe8o PrzePisńi
P.awa i Postanowieniami statutu sPólki TAxUs IUND sPólka A}cyjna

Ni. ż8|asajqć znstżeżen do Pfuuidłouości i źetelności zbaddń.8o s|tdbozdnniL
fua$oue8o zwąą'n! u@48ę' że

. peBPektywl rczwqu dzialalności oru dalśzą ńożIiwoś. kontynuowmia
dzialalnoś.i sPółki związane są bezloślednio z loniunltu'ą Pmującą !a ry.!a.]r
kaPitałow]ch (fu 'y*u gieldowyn, w altematywnyń sysbenie oblofu, na
imy.h ryn}o.h), a tend€nśe te mją wPływ na łlsokość genercwanych
Przychodów i ńa wyniki fńÓsowe osią8fue Prz€Ż sPólkę'

sPą@oz.lanić ż dżidłdlności jedflBtki jest kofrPletne b fozuflienil łrL 49 BL 2
ąstą.La o rdchunkouośtiJ . zqwarte u nifr inJÓńacje, Po.hodząc. że żbaddn o
sPtąuożddnia fina8o@eso, sq ż nifr ż8Ó.1n..

B€f b t([ińl}Ź' l l ]l
1LrlL.,/ \

z. Fa&liol lp|auliÓny do bad"ni.
ewa|. oz d aii a ltun s ot B r :

"*,v-_,*"8"'
Klu.2Ówy Biegly Rewidmt
pEpowrdający badanie w imieniu:
BiJn Biegły.h R.widmtó$ 'EKo BIlnNs' sp, z o o.

wpjs na Lsle P.dmio6ów uPlamionych Pon fu ó4
D6yża nr U.hw.l. 94lm/95 IGBR 2 dnia 0z02'1995.'

ł,ódź' dńa 25'o5'2072f '
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RAPORT

nieżąIeżfuego biegłego ftwideflta
z bąiląnią spnw ożila ią finąfiso|Dego

zą tok obrotoury 2(n7.

Dział I. INFoRMACJA oGÓINA o BADANYM PoDMIocIE

1.1' Naaa badańej fijmy:

TAXU5 FUND spółk. Akcyjńa'
914Ą Łódź, a], ogrcdołła72f|4

1.2' GlóMe oeĘ lePrefentujące j€dnoslkę:

PioE Jędlz€jcak . Pr€z6 Zdządu
Ia.ek Klala . człon€k Zdządu

1.3. Fomapralra:

,,Tfu Fud" spć'łta akq'ina z siedfiĘ w ł'dzi, bstala Prze}gtalcda że
sPóIki ,,DFP Doradztwo linŃwe sPć'lta Ak.ńa . Pńval€ Ęuity Fud,,
sPóIka komdytowoakcyim dnń 3 P.-źduiemila 2oo8 roku na Podstawi€ .tto
notaria|ne8o sPo.ządane8o PŻe.l notarisum zbi8nideń ]aĆkiem LiPlg
Prcwadząc}m Keelalą Notarialn4 w ł.dzi Przy d. Piok}Mkie' 55 (ReP' A
u 5n 3/0&.
spółka zoslala s?iśfu do rcFstru Przedsiębiorcóiy kajowe8o Rejestfu
ądowego Prowadane8o Przez s4d Rejono$a dla Łodziśródmieś.ia w łjdzi,
}.( wy.bial G6Podezy (R5 Pod nmereń KRs ooo@25419 (pstanowienie
sądu z dnia 10.09.2009 r' o (sygnatcze sPrawy: LDxx Ns RE].
uis/w1927 /09/ 456).



Ra?ń r n4 Lh to rl 4 * l ąa ą b. ehr h @Ń.e,b'@ó

1.4. Przdmiotd'alalnoś.i:

1) Pomtara fińfusowa działalność 6lu8owa, 8dzie ńdziej nistlasyfikowfua,
z wylącznjem ub€zPi€Ćzeń i fundBzów eńerytahych,

2) Poastała dzja]alność wŚPonagająca lsługi fimsowe, z wy]ąĆfeiem
ubezPiftzeń j funduszóweńerytalny.h,

l) D/ialalno!. ZH4 bna z /drłdfdl.m fńdu\Zfri'
4) DziałalnŃć Pońmicza ń@nsowa 8d'e indziei nie suasyfikowma,
5) Dzjaialnoóć tlustów, fmdugów i podobny.h iNtyfuqi finań&wy.h,
ó) Poz6tale formy udzielanja iredytów,
4 Po4tale Pośledni.two Pienięae,
8) Dora.lztwo w zakr€sie Prowadzeńa dzialalności 8osPodar.zEi aządzŃia'
9) Dziarahośćholdń8ów finoŚowych,

10) KuPno i sprzedaż nieluchomoś.i na wlasny lachunek,
11) Wynajem i zarzqdzmie ńeruĆ]rońościami wla$yńi lub d'erĄwionymi,
12) za.ządaie nieruchomościami w]'lo!}vme M fl€ceńe,
13) DzialaIno.ćP.awnicu,
1a) DzialalnośĆ fun centralnych (h€ad officB) i ho]dńgów, z ł]'Ę.zoiem

holdń8ów fńffiowych,
15) Porcsta]e doradżtwo w zakesie Plowadzmia dziatalnoś.i 8osPodar.zćj i

1'5' Podśtawa prawna dżialania:

Ustawa z .lnia 15 wrz€śnia 2000 l' Kodekś sPółek Hmdlowy.h (Dz' U' Nr 94,
Poz' 7lB7 ż P6źn- n')'

. wpis do KRs w ądzie Rejonowym w Łodzi Pod nr oooo325419 2 dnia
10.03.2009r.

' zaświadeenie wojewódzkiego U.zędu stab/sty.zne8o w Łod' z dnia
29'03'2012i' o nadńiu numer! REGoN Nr 10004B94'
Decyzja U.żędu skarbowego w Łodzi z dnja 7a.u'2l!l7 r' w ŚPrawie nadania
trumeru idenb,fi kacyjne8Ó NIP 7 27. 9.7 +15'

' zgloszćńie do U.zędu skarbowe8o w Łodzi'
. statut sPólk Taxu fund s.A' (€kst jednolity z PóźńeFzymi fńimmi).

l'6' i ą.aa warlo\ |'Pila|ó* nd 'l|'|2'2ol l r' wJ noq

1'6'1' Kapitał ak]adowy w]rnosi 811395,00 z]'
i dzieli Śię na 8 113 950 ałcji zwyklyó na olGziciela Śedi A
Po o10 zł' za akcję'

^|rlc &wa ul4lyh Rąrd'fu-rc.8,Ńs' s,' z o.9' ,k
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@4750;La Ą'

1.6'2' KaPitalŹPóowy 3u957a&4z|'

1.Z Bilans sPorządfonom dzień 37'72'20|7 |.

1'8' oks oEęty ŚPrawozdoiem finósow}t od o1-o1'2o11 r' <lo 31'12'2011 r'

1.9' Bilffi JAyk! się sumą alt'vów i p6y1vów w kwmie 593Bo2L95z|'

1'10' w}fil brutto na dzia]alności goŚPoddczj @yka się

1'11' w)hik netto z c.łokżtaltu dziah]noki. zr6k w wyŚokoś.i 58o 3m,18 zł.

1.12' Badda jednc&a ud6tęPnila żądoe prrez bie8le8o rMidmta dde, a bkże
w8ląd do wszelkiej dotmmtaqi i uządz€ń łsięgoły.h' ]ednostka udzielih
ż4da[ych infomacji, wyjaśŃeń i ośwńd@ń.

1'13' ]€dn6t}a ńe byla oblięta łontfolą Podatkową za 2ol1 bk'

1.14' Bi].s a rck Pop[edaiący badfuie, to jst za 2010 .. zo3|'] zarqie:dmy vzez
zsa(aine Warnc z8rcmdafu. ]a\us Fod sPo|ki Ak.yjnej uch;aĘ tr
5/06/2011 w dfii! 2a'0ó.2o1h. zatwierdzsie sPnwozd;nia fimowego
ndsĘPilo z8odnje f aJr' 2] l \5H', orŁ an ' 27 ostaM o Podatl.u dc}odow]m ;d
Gób PraMyó, a także dt' 69 ust'12 o.af ań' m 6t 1 w zw' z łt' 53 Bt 1
stawy o iaĆhln}owoś.i.

za 2011 .' bnN fdylQ się
!o sh@ie alqvów i P8'vów ŚU!Ę
sTnikiem fi'moł)m'fyśld€m butto w kwtrie
hyniki€m fńfuń''T.zyskim netto w kwmi€

5556 7,@ zl.
547 59 21.
70375916 rl,

^dl |ń 3b ui ź]Ę c h M b ń|o. E ke. I uM" s ł z n4
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z8o.hie 2 u.hwalą ^t 6/06/20'l'1 z dnia 2a'o6'2o11.' złaczaine Walne
z$ońadzeńe wsPólni}ów, PGtanowno zysk netto w całości P.z€aaĆzyć na
Porlycie straty z lat ubiegryĆh'
z8odnie z uchwalą ft 7/0ó/207I f dnia 28,06'2011. zwĆfaine waIn€
zg.omadzenie w9!ólni!ów, Pstanow'o Pokryć pozoś|dłą niePokryĘ zyskien
nelto straĘ f lat ubie8lych w kweie| 72848ó,21 2I. ze środków f kaDirŹlu
zPasowego sPóIki,

1'15. ośtaEie badańie sPrawozdania fńm$we8o za 2o11r. P.że!.owad2one mstalo
P.zez Biuro Bi€gtych Rewidentów ,,ElGBi]ms,, sP. 2 o'o', U|' P'o'w' 29/3, i
otrzymalo oPinię z objaśnieiem o nsęPująĆej t.eścl
/,PeEPektywy romoju dfjalalności o.af ddsza możliwość konbnuowmia
dzialalności sPólki zkiąane 5ą bezPoś.€dńo z kmiukfurą Pdują.ą na ryńlQch
kaPitarowy.h (na rynlu gietdo*)m, w alt€mat}vń}m systemie obronr, na
iMych r}nka.h), a teńdencje te mią wpłry ńa wysokość generowany.h
Przy.hodów i m wyniki limnsowe oŚią8me Przez sPó]kę".
Je<lnostka podle8ała obowiązlowemu baddiu za 2011 f;, poŃeważ sDełdala
mdgdrua ot t6|onc w a'l o4 bt' l Pl | 4 uś|,s] o rdóunŃqosl'

1.16' oŚtahie badańie sPlawozddia lńasowe8o za.ok 2o1o fostalo zlożme do:

L Dan. ida|Mi'tui4.'P Podh,ol uPauuonu i bi|8lP8o |udana p|zePtouadfaią.elo
u lego l|.lfu badiżle lćdno9tk,

1) Badeie slrawozdmia finfusowe8o zostalo PlzeProwadZne na PodŚtawie unowy
awłtej w dniu 14'03,2012.' pomiędzy TAxUs IUND s'A', a Bi!.em Bi€ghch
Rewidento* ''|RoBILAN('' 5P f o'o' wPi9cnvm na lisĘ podńń;w
uPraMionych do badmia sPrawozdań finesow]rch Pod nr 64, P'owadzoną Przez(Jajową IzĘ BiegtyĆh R€widentów.

2) wyboru Podńiohr uP|aMione8o do badfuia sPnwozdania fńdsowego dokonala
Rada Nadzolcz spólki'

1, Badd'd'emU Udo.ĘPnionÓ /ąddn€ do|m'ń|] i ddne' ud'e|ono w)./.rPujcry.h
jnfo.maqi i wiaśnień oraz PrzedlożonÓ oświadcz€ńe zarżądu spdki; dnia
25'052012l. o tomPleliyń ujęciu dany.h w tsię8ach raĆhmtowycń, wykazaniu
wszelkich zobowiązai warunkowych oraf PoinJormowaniu o istoEryĆh zdarreńach,
|b'e nalĘpLly podalię bilarsu do onid /|ozer'a ośhiddl/Pfua'

Ulzędu ska.bowe8o w Łodzi w dniu o5'oz2o11 r'
KRs w ł.dziśródńiekiu w dniu 14'07'2011 r'
]ednostka wykońa]a obowĘzek zgloszelia.lo ogloszenia w Monitort Pol5lim B
nie a.howjąc teminu' Na dzień badmia bĘk ostosz€[a'

^td9|G 8urc al|Ń.r Rcqibbw.xrc ''bNs" sł 1a o'
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4) Badanje w imieŃu Podńiot! uPlawnionć8o Przeprowadzil Kluczowy Biegv
Rewidmt Beata (uciriska , nr ewid. 10917.

5) Badmie właściwe PrzeProwa.lzono w dniaĆh od 13'o4,2o1lr' do o7'o5.2ol1r.
w sied'bie jedn6*i P.owadzącej księgi Iachmkowe sPólki i w Fj no!ńalnycn
8odzim.b P.a.y. w badaiu wysĘPi]y Przerwy'

6) Podniot uplawniony jak i bi€8l rewid€nt badający sPtawozdmie finansowe
oświadcają' źe są niezależni w stÓsunku do spólki TAxUs IUND s'A''
w rozumieniu art 5ó ust' 3 oraz usr 4 ustasf z dnia 7 maja 2oo9 r. o bie8ty.h
rewideńta.h i ich morządzi€, Podmioiach uPramiolych do badmia sPlawo;dań
fimsowych oru o nadzo.ze publicayń (Dz' U' Nr 77 Pof' 649 z 2o09r'). Ni€
wysĘpi]y żadne o$aiczenia zkresu badmia'

w Ś k n ź n i k i.h ą ra kt. ry zuj ą e df i4ł dlir ś ć 8o sP o.! arć z ą ż a | 4 t a 2009.2077

w'ku niki rentowńoś.i

Ady|or Brżd Brgąń Rądd|ów,[ko.a'uN! s" . o'ą

z PlzePlowadzonej anaIzy wynilo, że wskaźnili rentowności fa 2011 ., do 2o1o r'
ul€gly znacaej PoPrawie' WskaŹńik lentow.ości maiątku ule8ł Podwyżsfeiu z 1,87%
do 9,z%' wskaźnik rentotości kaPjtafu własne8o de8l Po.llaższeniu o 9,75 Pkt'
Procentowego z Poziomu z49% do Pofiońu 12,24%' WskŹźnik IentownośĆi sprzedał
neno Zbię|sfyl \ę 7 2,2o\ do 43'].% NatoM| w.kżżdl *"..".... s;-"d";
blurlo w7lo\I z Pofiomu .,|4,|% do pol'omu o'o2% W 2oll ro|U Prly<hodJ nęho 7;
sprzedaży uległy zmjeFzeniu o 73,91%' fmi€jszeiu .óMieź Ó 83,65% uje8v kosfĘ
oPela.ińe' Koszty w mali&wan'm okesie malaty Śzyb.iej ńż PrzyĆnody'

(

{2}(r)
lvl!.i\.fj.!+9!y !9Ę
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wszys&je wsk-Źńiki Pł'moki ur€8ty znacznq PoPlawje. wslaźnik P\nnoś.i bjeżącej
zwiękfy| Śię z 3'77 do 7,05' w skaźnik Płymoki szybkiej fliękzyt 5ię f 3,T do ? 'c5,
natońi6t wskaźnik wFla.alności 8otówkowei wzrósl z 3'42 do 6,42,

Wskaźniki Pł'moś.i filmgow€i

(2f(1)

Wskaźni}'j ef ekt'tnoś.i wykoEyŚtfu ia maiątku

(2to)

włL spmdły.h bwalów

PolaPszył się Ńkaźnik Plz{iętne8o .zasu rozliĆania należności i z poziomu 10 dni'
zmi€jszył Śię do ó dni' wskaźnik lotacji naleźńoś.i w}nosil w 2010 loku 33 dni' a za rok

w 20u roku w diu6z}m ok$ie ie8ulowao zobwiązmia' Prz€ciętiy cyll rożlicreńa
zobowĘfań wFiósl 11 dni, 8dy !'m@seń rok w.ześniej abowiąaia re8ulowmo

cykl finmwania w rok! 2010 ł.'nosn 7 dni, a w rok! hadanim w}nosi '5 dŃ'

^!futor si|D BiąĘd R4dd6r@.ERduuŃż sP' ż d Ó'

4
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RąPń ded..ąg bi4l4ńdr.nd ż fu|fu qń@fuk|fuBollp

Wskaźniki struktury f ińffi owania

Dlu8oteninowe fuódla finansowmia fildsują 8Z91% majątlQ iednos&j'
sPółka Ćha.akteryzuie się wyskim Pozjońen fńffiowańia mają&u t.wale8o wlasnym
kaPitalen, co Potwierdza tzw' ,,zlota r€gda finmsowmia,,' eńacĄąca |ż! kaP|tĄ|
wł6ny rmatlie Ćo najmhj 70% ńaią*u t|wałe8o. Wslaźnik ten oznacza, że jednost}a
majątek trwaly fńmlje w calości wlasnyńi środkami, Ponadto wlasnyńi śro.tkmi
finansotrro tal'e i'!oh4 l/ę{ maj4(u obrctowc8o'

e

3.1, Badmie sPrawozdmia fimnŚowego PrzeProwadzone zostalo 2 uwz8lędńenień
$'}'mo8ów awłlych w aktaĆh normatywnyclr takich jak|
lstawa z dnia 7 ńĄa 2aJ9r' o bie8kh r€widenta.h i jch sańorząd'e,
Podmiota.h uPnwniolych do badańa sPrawozdań finan$w}ch oraf
o nadarze publicznyn (Dz. U. Nr ?7, poz. 6rr,
Etawa 2 dnia 29.09'1994.' o lachun!Ówości (Dz' U z 2oo9r'NI15z PÓz' 1223 z

I.Jajowych Śtandardów rewi,ji finusow€j, ltfdeych Plzez Krajowa Ra.!ę
Bie8\,ó Rewidentów w PolsĆe,
ime akty nomuiąre omawiane a8adnieńia w czasie badfuia, do który.h Ędą
odwołanja w P.zyPadkach uzmnych 2a niezĘdn€, w zależności od Pr4dniotu

l'ło hacjd szczegó|ou, o Pżebies! i w"ika.h bada,ia sp,auo.ddnia

Aąbr ur@ Blą|'ó R'oddńw żLRd&l^Ń" sł z 4o'
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łdPdż rt4h.ą9 bąl8 ńlddh. bądąńż '|ą@idrń l1fu@vcg

ocena i oPis stan! Prawidlowości ksiąg rachuJ <oł]'ch i rachukowości oraz
zdolności dokońBIuowmiazdolnoś.i8osPodareej

3'2'1, oPis systemu lachukowościj
sPólła p.owadzi księ8i raĆhlnbwe w oParciu o zasady Polityki raĆhunkowoś.i
wPrcwadzńe Prnz zarlĄdzmie Pleze* zdządu z mocą otbwiązywmia od
dnia 1.01.2008r., opracowane zgodnie z wlmogmi lstawy z Ania B wrześtr.]^
1994 o ra.huńkowości' P.zyjęte pr2e2 Fdnostlę faŚady dctosowae zostaly do
indwidualnych poEzeb podmiott.
kię8i rachukowe w badanyń ok.€sie byly P.owadzone Przez sPó]kę cenEum
Doladztwa linansowo KŚięgowego sP' f o-o, i obejmlją|

. (lię8ę 8lówną,

. Kięci pomomiĆze,

. u esrŹwi€nia obrotów i Śald kont księ8i 8lówlej olaz sald kont Pommiczych'
zakładowy Plan Kont określa ń.in. wykaz kont lcię8i 8łómej, żasady
księgowania oPeracji 8osPodarczych na koltac! s}nt€tycznyĆh oraz asady
wyĆeny a(tywów i PasJ,vów i ustalania wyniku finańŚowego. Dokum€ntacja
ŚPelnia łymo8i art' 10 ustawy'
Udokum€ntowmi€ oPeraii 8osPodarĆzy.]r, księgi.achu*ow€ o|az Powiąanie
zaPtów księgoeaĆh 2 dokuńentami oraz sPrawozdaniem fińansołam spelniają
vrymo8i rozd'alu 2 uslawy o lachmkowoś.i'
skladniki mah*owe o Plzewi.tywań}rn okr€sie uży&owdia dfuższyń ńiż rck
iwartośĆi p@ząt(owej Ponad 50000 zl, do 3'500,00 fl' wP.owadza się
do ewid€ncji biimowq śIodków t.wałyĆh i Mara jednonzowo w miesiąo jch
Przyję.ja do użlvania' wartości niemabeńa]ne i Prawne o wartoś.i PoĆzątkowej
do 3'500,00 zl. wProwada się do ewid€ncji bildŚowej i uńalfa jedno.azowo w
mi€siącu ich przię{ia do używania, natomiast o wartoćci wyżsfej są
moĄ,zowane ProPolcjońalńie do okr€su ich użytkowmia.
Środki h.wale o wartoś.i Ptrzą&owq Povyżej 3.5oo,oo zI. ańortyzowane Ę
ProPorcjonalnie do okresu ic! użytkowanja stcująĆ lńiową metodę mdtyecji'
Do s}ceny oraz Plezentaqi w Ślrawozdmiu fńmŚowym inŚtrumentów
fńfusowyĆh sPć'llo stoŚuje P.zePisy ustawy o rachmtowości.
Udział} w ńnyĆh jednostkach oraz inwestycje eliĆzane do akt}Tów hwalycń
(f wiątkiem inwe9ty.ji w nier!Ćhońoś.i i wartości nienarerialne i PraMe)
sycenia się w c€Ń€ nabycia, Pońnjejszonej o odpisy z tytulu trwalej uhaty

lnwestyqe k.ótIoteminowe wycenia się wedłu8 ceny nabyĆia ]ub .€ny
(warto&i) rynkowej, zal€żń€ od tt8o, kóra z nich jest ńiżśza'

3'2'2, W t|atcie badania uŚtalono, że zachodzą Prtslanki.lo Przi9cja twierdz€nia' że
jednoŚtka badam Ędzie kont}nuowala d2jalalnośĆ gcPodarczą' o której nowa
w a!r' 5 ust' 2 ustdw o .achunkowości'

Ad!|ar3rżóBqrldRąkq|bv"ExÓ-oluŃs"s|'|ąo'
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3'2'3' Ustalono' że z8odność sald analitycaych z saldami kmt Ś],ntetycaych byla
za.howma w sPosób PoPrawny'

3'2'4' Przeksię8owania Śald końcowych kont wyniko{aĆh dokonmo m koni( okesu
obrotow€8o z aóowaniem PoPrawnoś.i tecMi.znej' salda lont zesPołu 4.go i
7'8o Przeńiesiono na konto ,,WFik linrsowy".

3'2'5' Podstawę otwarĆia kią8 .a.]runkołach na 2011 r' s|anowiły dee
atwierdrcne8o sPrawozdańia fńaMweEo za 2010 r' cią8loćć bilaMwa zostala

3.2'6' Ksi9gi rachunkową dyskie&i, dyski i ime nośniki zaPińw, dokumeńty
Źródlowe oraf Pozostałe urzą.lzenia kię8owe śą Przechoływae w siedzibie
jćdnos&i w takj ŚPosób aby osoby n'euPlamiońe nie miĄ do nich dosĘPu'
Wyńo8i okr€ślone w |ozdziale 8 ,,o.hrona dmych, ustawy o ra.hln]owoś.i
ńożna uznać a spelniole.

4.2.

A'ryb^ El@ 3ąĘ.k Rąib|fu"rKo.3lNy s, ? dd

Po.lstawą PołYższe8o zalożoia były niędzy ńnymi uzyskae infomacje od
kieloMictwa jednostlj, w fomie zlożonycn oświad.zeń do wProwadzńa do
sPrawofdania fńesowego za 207.1 f'' a tau.żle fakt, że tapitaty iednGtki Śą
taśtarcające do te8o, aby zgodnje z obowiązują.ymi Pr4Pi$ńi jednos&a
ńogIa Prowadzić dzia]atnrćć 8osPodar.zą.
zasady ewidencji oru ł)'.eńy sIdadnibw mają*oł'}'.h je.lnos&a ustalila w
ŚPiŚie ujęt}m w ,,Polityce (zasadach) rachmkowości,,, obowiązljącyń jednos&ę
z dniem 1 stycznia 2008 .

ofgAfliżd4d i .Iżidłąnie slstefrl ko,noli @funętrżflą fu.hlnkowości

Końtrola funk.jonaLE jest sPrawÓwana P(EL zalząd'

Pomjmo, źe w Plakryce brak oznakowanja dowodów w sPosób Przedstawiony w
dt' 21 usrawy o raĆhunkowo&i jednostka sPrawuF fatty.znie tmtro]ę nad
skladnikmi Ćo zaobśerwowano w r.alci€ prowadbnego baddia ŚPrawozdaia

Podstawę ewidencji dokonywanyĆh oPelaqi 8osPodar.zych w lsję8ach
lachurrkowy.h jednostki Śtanowią dowody kśię8Ówe. Dowody księ8owe
posńdają ślad końtroli z8odnoś.i z zaówieniem, Ó.a2 realizacji dslawy lub
lsługi, nie PGiadają jednak Potwierdania Ó żatwiedzenin P|zez zaQąd
jednos&j' Dowody te PoŚiadają wskaaie miesią.a oraz spGób ujęcia dowodu
w l€ięgach ra.hunkołych (dekretacja) oraz PodPis osby odPowiedziahq a te
wskaaŃa, w fo.mie zbiorcz€8o zestawieńia f8odńie a a.t' 21 ust' 1 a ustawy o
.achunkowości (dekle|Źia zńajdlje Śię na oddzielnym zestawieniu)'

{,



4.3.

5.

5 .1 .

52.

Dzial II.

stosowdy system ko.holi ń[kcjona]nej zaPewnia jednost.e końPlehe
udotmmloweie' uię(lP do(uńenE.ii w PPpońiooe:
rzczowyĆń j fimsowyĆn P.zychodów i rokhodów towaów, marerjalów,
dcEaw i usłu8 o.az majątlu trwale8o,
poniesionyĆh koszrów i oplat oraz dokonywa.yĆh wydatków Maz z ich
tońPleElyn rozli.fenien ńe wyłącfająĆ .ozliczeń f budż€tami'
przebie8! dokon}vmy.h rozli.zeń PieŃężny.h j Śta!ów rozra.hunkó{
stanu majątkowego i vyniku fińmsowe8o brutto i netto

Ifrloffiaąe %ólne o Śp/dfuozdL"iu fudiŚÓfuyfr

Rmzle sP.awozdmie tindsowe sPolządzone na d'en 31'12'2011 r' ob€jnuje
wyn'ki dżialalnoś.i za olśes od 01'01'2011 r do 31'12'20u r'
Ra.hunek zysków i strat ŚPolządzony ist w warimcie Porówńawczyn zgodni€
z załączniliem Nr 1 do Etawy o .aĆhunkwości'
Badmiem objęto wszyst]<ie PÓzyqe wysĘPujące w bilansie oraz rachu*u

Badmien obi9to także ime €lćńenty sP.awozdmia finanrcwego, to j6t

ńformagę dÓdatkową spehiającą wymogi oki€ślme Ptzez łt la Ust 1 i ł!' 4a
st' 2 ls|dwy o .achunkowości
lachmek PlzePlywów Pisięhy.h ŚPolządzony ń€todą lośr€dnĘ z8odnie
z art' lab ustasy o .a.hu&owoś.i,
ćstawi€nie zmim w kaPitale w]anyń jednos&j spo.ządzone z8odĘie z art' 48a
ustawy o rachunkowoś.i oraz i.h z8odność z danyńi w}n|LająĆyńi f bi]msu
i nchmlu wyTików i strat,
sp.awozdmie z dziaIalności jednostki slo.fądzone w8 alt' 49 o raĆhmkowości,

BILANS

DlusohrminÓ}e rc'rxnja mędzyÓ| rśole

Na]e.Ńi|ólJ.obńinobe
Ins6tv.ic Xń|IoErń[owe

&b!IąaIa rećMymaboh|ą,ba

zobowiąa'' l rt|oh'nrirowe

^dld' 3ró 34Ęe Rq,ddńw rEKc&IuŃ" sł z 4o'

x



1.

7.1.

1. wa ość majątku o8ółeń jednostki włsia z 5 55ó 8óz68 '' do 5 938 021,95 zl',
co Powoddje je8o zwiększeŃe o 6,86% w stosuku do rok! PoPrzedŃego'
Aktyva trwałe ule8]y iękzeń! o kwotę 279727,Ń z|', co stanowi wz.mt
aktlvów trwahjcn o 47'00%.

Altywa oblotowe wżrcŚły o wartość '1b7427,2J z|', co stanowi zwiekszenie
o 2,00% wfroŚtu w stoshku do roku PoPrzednie8o' fmiejŚzeiu de8ly
należności kró*otermńowć o 10 381,37 zl' Natomiast w2r6|a wa.tość ńwćstv.ij
fuÓtlotertMohfó o Illao8,b4 /l' i znd]dla wartosr |rct}otfrninovi<h
rczliczeń niędfyolrcsowych o 100,00 zł'

2- ogóhy oPis ł.}ników baddia Poszcze8ólnyó 8(P . Pozycji akt}vów bilaNu
Przedstawionowg9ystematykiobiętejuŚtawąorachu&owoś.i'

3' w oPiŚaĆh Pomńięto Pozyqe bilafuu, kbó.€ ł]rażają wartości frcwe ram, 8dzie
nje wysĘPują ńa Pcząt€t i na konieĆ ok.eŚu oblotowe8o, a także tie
wyka2ywaiy danych w księ8aĆ! .a.huko*]'ch iednostki'

Lt. 0'00 zŁ

23@,00 zl.
23@,00 zl.

23m,0021.
23m,@ zl.
232n'Ń z|'

2320,a0 zł.
232n,no zl.

0,00 t.

kPM rn4t&3o Ą4dlibh 1rrerh 'Ffufuf@fiawqo

oćdd źetel,ości i PoplLu$ośĆi akq@óu wlkdżanyćh b bila,sie

stdfl i Śtfuktv. .kt!uó@

wartości niefrdfunalne i praun.

wa.toki te w.}nikają z nasĘPujący.l kont
włtoki niemterialne i PraMe
UmoŹenie wartoś.i Ńenar€rialnyĆh i P.awńy.h

474 LfS zl,

A'II' Rzecżowe akrrua tfudle

l

t . l .

stan ńa Począt€k roku obrotowego
Śtan na konitr okesu obrÓtowe8o

Unorz€ńe środków trwałyĆh

Śtł molzeŃa m konit okteŚu oblobJweEo

Wtrtość netto środków trwalych

A/,!|or Bfur,4']4 Ądb6N "doB]LANs. sP ż o'd

7.2.

k



Rqń fu4k'ąo b14]4afufunr. reńq qąwfuiI,t8łą9

W wyniku odPowiedliego sprawdzmia Powjązd dmy.h kont ańalitycayó z
kontańi s'Iteiycaymi, tabelańi ańortyzcyinymi i umorzeniowymi' oraz f
dowodańi źródlowymi ruĆhu środków Ewałych w okresi€ badaym nie
Śtwie.dzono uchybipń w tyń zalrsie, a dokoma wy.ea ńe budzi zastrzeżeń'

Amortyzqa eŚtala o.hiesiom w koszty w8 wlaśĆiwlch stawek 2 a.howmien
P.ziętej ńetody lńiowej' fara.howdo ją w cięal tonta 400 w koŚzty w kwocie
1 780,00 zł', w i'n dotyĆzące wartości njemtelialnych i p.aMych 1 780,00 zI.

Jednostka dokonuje amo.tyzacji jednoruowo dla śrcdków l ałych o wdtoki
do 3.500 2l' jednostkowej c€ny nabycia lub losztów rytworzenja' Pozostalć
środki trwa]e amortyzuje 5ię z8odńie z tabe]ą stawe( ańoriyzaciny.h
określolych w ustawie o Podatku dehodoł]m od osób P.aMych aŁ 1óa 16 m'
wysĘPuie.iąglośćŚtosowmianetodamo.tyacji'

1 .4.

423956'75 ż,'

352755,29 zl.
7LmlA6 zl.

1.1 Nieruchomość lokalowa objęta od.ębna księ8ą wi<zysĘ o lowi€.zctmi 89,53 rn2,
polożona w bud]tku w Łodzi Plzy ul, st.y.ńaskiej' zamidem sPółłj jeŚt dalsz
odsPrzedaż nabytej !ie!u.homoś.i.

I.2 za]iĆzka- wynilająca 2 lozli.zfuia zaknP! uyżej w}tienione8o lokalu

A.tv. tnu.stycje.lhtgotdriioue
ujęte w .mach kmt

' faliczki fu jnwstycj€ w .ieruchoności

A'v' DłuFrtńninoue rczli.ze,id okresofue fu kuocie

1. (onto ,,Aktywa

B, Akttna obrotowe

B'II' NależnośĆi któtkoteńninou.

1.

iytulu odroc&nego lodadu

450 90ś'00 z,'

450 906,00 zl.

s 0631s920 zl.

456 510,56 zl.

Na konto A-ktyva 2 tytulu odroczonego Poda&! dehodow€go wPł}ryaią
ujeme.óżni.e Pomiędzy wartośĆĘ b'lansową a wa.toścĘ poda&ową dotyczące
aktual jf Ćji PaPie!ów wartoś.iowych oraz naliczonyó wyńagrodzeń oraz

Na stan nalćżnośĆi od jednostek Powiąaych słtadają 3ię
mleżności z tytułu dostaw i usłu8, o okreŚie sPlaty

lt *:v

AĄ|q. Bi|p 8neą.r R@bnóN,eo'BuNsr $'. ł9'

36 900,00 zl.
3a271Aa ń'



2.

Rqon ń|4Lź|8 biąhgo |dlddh ż hhrb 'Fą@brfult@aw

Na stan naleźnoki od PozoŚta}ych jednostćk s(adają się sa]da kont
na]eżności 2 tytllu Podatków, dotacji, ceł ubezpiefeń
sPoleznyó i zdrowotńych oru imy.h świadcz€ń

Konto ńależności kńttote.ńinowych awiera|

Na salda z tytułu Poda*ów, lbezPiftzen sPole.zny.h i zdrcwotiych oraz
imyó śwjadczdi skladają się:

- roz.achurki z tytulu podattu vAT do rozti.zmia onz w (w*ie:
I17 307,|ń zł'

B. l. lifuesĘąe kótkorńiinoue

3.

1,

1,1.

717 307,00 zl.
26402918 zl.

63 54227 zl.

4 646 773,64 zl.
241065,09 A.

4 352921,74 zl.
12I87AL zl.

1' Krótlotemńowe ak9rya finmsowe
' w jednostla.h Powiąaych

w pozostatych jednostek
' ślodki lieńiężn€ i im€ akt]ea Pienięae

Akt}rya ffnańŚowe Potwieldzon€ są w}cią8aĄi
lozliczeniańj/z€stawieniani bankow}mi z8ronadzonych śro.tków i
wartoś.iosych na bankobfĆh rachmkach w kraiu'

B,Iu Krótkotffiinow. tozlićzńin fliędzloktsou.

kó&oteminowerozliczeńiamiędzyoki €Śowe'twora

rozliczyb roszb z tyhrtu uslug

-

475,!0ż|'

w ramach Po*'y^zych rozlicz€ń jednos&a
inńomatyĆznyó i utrzynania s€Mela'

ocenL lż.telności i PoptLwfiÓści Pasluów @lkdzqny.h u bildnsie

stan i Śtfuktata Pąsyuófu.
w 2011 r' wzrcly źródła fńmwańia o 381 15427 d', ĆÓ stanowi zwiek.żeŃe o
686% w stosmłu do wieltości roku poP.zedń€8o' właŚne aódb fimsowmia
w Eak.ie roI(u oblotowe8o wzroŚły o kwoĘ 58o 32018 zi., !j' o 13,95% w
Śtosurku do rcku PoPrz€dni€8o,
wzrct źródel nnanŚowaia wla$e8o wynika m'ń' z osiągnięte8o zysku nerto

^!ąfu 8urt 3l4Ę.L Rąfuą|fu'Ń.aI^Śr ŚP, ż 9.o



R, |d a fu b ąd bąr @ @fu k z b ąfu b', ąwfu fu rNB ob 4o

Natomiast ob€e Źródła finansowmia
tj. o 1Ą,27oA' Na Poltaższy stan
klótkote.mńow€, któ.e zmiqszyły się

zmieFzyły Śię o kwoĘ 1916'91 zł
-Pty* .iuły 8łównie mbowiąaia
o waftość 597 326,97 zt., czyn o Ą5'42%.

2. o8ólny opis w)ników badmi' Posż.zególnych gruP ' Pozycii ps}vów bilansu
PrzedŚtawido wg syste@tyki oljętej uslawą o rachukowoś.i'
w oPjśach pomińęto Pozycje bilÓsu, któr€ wy.ażają waJtoś.j Żelowe !ar! 8d2ie
nie wysĘPują na Pcząt€k i m końec ok.€su obrotowego, a la}że nie
w!dł waty dany<h $ L9'ę8.ch rd.hunlo5Lh ledrostj.j

Kn!it.| (f !ndu3z) własny 4 747 ?94,02 d.

zailElicle fndy w kaPilłlach w|dsny.h w 20ll r' Ńe budzi zarEfeżeń'

A']' kapirał c,"|hts) pofutauoury

A'Iv. KąPitał zaPaso@y

A.VII. zv9k kt,at') 
"eEÓ

B,

B.I.

1 ,

3.

377 895,00 zL

3 349 57a,84 żŁ

580 320'78 żŁ

| 796 227,93 ż,.

478 351'00 zŁ

4''1 354,00 rl.

24ffiO,OO rl.

Ą7 87j'93 zŁ

67ana,67 zł'
39155,1621,

33 Ln,05 zl.
645 541,92 zl.

t7 rlZA? zl.

zobowiązńa i rezerĘ' m zobowiąaia

Rą.fuy na żoboui4za,ia

Rezetra z tytulu odrÓczole8o Poda(u dehodow€8o

B.III. zobo@i4zania k|ótkotfriil,o@e

[I.1' wobec Powiąaych j€dnGtek
III.Z Wob€c pozostalyĆh jednoś€k

zobowiązańa króikot€rmirowe

z tJ,h'u dostaw i usłUg do 12 m<y

salda z ty6nu dostaw j uslug nie budzą wąĘliwośĆi'
zobowiąhia ł'ótkote.mńowe wobe jedńoś€t Pozostaty.ń

ż tyhilu doslaw i uśfu8 do 12 ń'cy

wobeĆ iednstek PowĘfanycn

^@!iar Brfr Bąlfr fuńw"E(ŃLN" sP' ż d,ą

I



2.1.

1.

2,
2.1.

R9ad i |E dżh q d 4r 4o wfu h ż ńht h + fu b ąńr b | fu E o w 4a

z 9tulu Podatków, cel' zus i imych świadc4ń

Zobowiąfańia wob€c budżetów z ryrulu PodatIów, cel,
ube?i{zeń sPoleczńych jnnych świadczeń
ł]niłają z nastęPuiąĆyĆh rynnów:
zaliczki na Podatek od osób fizyĆzny.h
Ub€zPitzńja żdrcwobe

| 432, zl.
19 516, zl.

9n,84zl.

6AZA0 d_
297,4121.

zobowiązaia z tytułu Poda&u dochodowe8o od osób fizycmych o.af
ubezPi€czeniaz.lrowotne ueRdowano w temini€'

2'1'2' RożliĆz€ni€ z tytulu Podatku vAT naliczme8o i naleme8o uŚtajono na
Podstawie ewidencji kont fualitycznyĆh, Ie'est!ów Pomomi.zych zaklP! i
sPnedaży ofuz deklalaqi vAT.z z8odność obliczeńa podatku zarómo
nali€zone8o ja-k i też należne8o sPrawdfono w oParciu o .towody źródlowe
zaknP! i iPtzedaż.y' kont analitycżnych lozliczeń 062 faPisów w rejestra.h
Pom@j.żyĆh i dmych Ujętych w deklara.ja.h VAT'7'

Dział III. RACHUNEK ZYsKow I STRAT

KÓ Ś ztr dzi 4ł 4 l"o ś c i op da cy j,e j

Ko9zty dzialalnoś.i oPeracyjnej

W sl.Jad losztów dzialalności oPelacin€j w.hodzą
wa.tość sPlzedmyclr towarów i materialów w cenie zakuPu
(nabycia) ewidencjońowanych w ramĆń kont z€sPolu ,,4,"

Koszt! u układżie lodząio@rfr
Kosfty w ukladzie lodzajow}m zgruPowańe w ramach kont
do 490 wykazują nasĘPują.e wielkości:

903 972,66 zl.
778366,4121.

7 @2 2?9,47 zl,

^d9& ur@ Bąlld Rlldrń|. rLkGNbŃf sP'. ła'

Przy.hody 4 sPmduy plÓduktów, towańw

rolfb dz ararnd. oFtsqjnei

zysl/5hab f dzja]a]noł ÓFaqnd
zyś}/lhab zd.a|a no<j go'podal.}i

I 730,00 zl.



5'1' zmiatr stanu P.o.luttów
5'f Pr7yóody netlo fe lP'ledd/y |owarcw ińatendlo^

Powyżye wielkoćĆi Ę z8odne z dĄyńi kśią8 rachmkowych'
dotyay slrfedał Elu8 ńnmsowych.

konto . zuyĆie mateńalów i mel8ii

konto . wyńagrodzenia
konto - LrbzPieczenia 3pol4zn€ i ime świadĆzćnia
lonto ' Podarki i oPłaty
konto - Pozostale koszty rodzajowe

P o żo st dłe ko żtr oPe fu c! j ne

Na Poni€sime koszty stladaly się nasĘPująĆe Pozycje:

Na aachowane kGzty sltadają 5ię l

koszty z tytulu s!.zedazy akcji ob.ych
warto& ŚPrzedaży wićrzytelńoćci

Pżlchod! ż. ŚPż.daż! i ztóu'aie ż nn,i

Badmie fa!fur nie ujaMi]o ń€prawidłowo&j'

Pozostał. Pź!ćho.ly oPdacljn. u kuoćie

Do Pozostakh Przychodów oPera.inyó złachowmo
lmt z6Połu 7.go, a dotyĆzące:

altualiu cja warto&i PaPielów wartoś.io*]ch

6,

7.

5,

J-

9797485 zl.
?278,L621.

0r0 zl.
A9?2j0 zl.
2An3Ozl .

45 545,0i zL

45 542,2J d_

2a 777,53 zŁ

3 9'a,o8 żł'
4,45 zl.

2195)Ar1,
124f9,8221.

1 197 442'n zŁ

4 1mr0 zl.
7 205 542,73 rl.

026 zŁ

6,26 zl.

7229221.
la ó025a z|,

6i3 377,:/2 zl.

^!Ąt@ si@ BiąĘd Mudńp"EKc&IuM" sł z 4o'

h



Rqóń rt4Lu4 bią.źo|fud6k ż hńrh 'Fąwzfu,b,fuĄr

8' z!Śk ż .lziałalności 8o3pod4tcż4 i jeso rczliczefl1e

8' zysk 2 dfialalnoś.i gospodarqej

3'1' Przycho.ly o8ólen
. P|zychody ze sPrzedaż! i z!ównańe z nfui
' Podtar€ P.zychody oPe.aĆyjne
- PrrYchody finffiowe

' kGzty działalności oPćlacyjnej
- lozostale koszty op{acyjne
' koŚzty fńmwe

8'3' Ąnir fi.m$łf - zysk brufto

8'4' Przydo.ly woln€ od Poda&!
nariĆzone odsetłj z tytulu Posiadeia obli8acji
d}Tidendy i udfiały w uyskaĆh

' altualiz.ja PaPierów włtoś.iołych

694 15018 fl.

1 850 036,21 żi
1797 44273 fl.

6,26 zl.
652 6j7'22 żl-

I1559,03z l .
1 042279/47 zl.

45 515,03 zl.
2471753 zl.

6Ę4 750,1a zł'

6524n9'9! ż1'
495,67 d.

18 602,58 t.
633 377,72 zl.

O00 zl.

88 30615 żl'
172136 zł'

20 000,00 zł'
45 542,27 zł'
8 600,00 t.

12429,8221.
75,00 ż|.

5397l,63 ż|'
374i,!021.

1 18036 zl.
11,00 zl.

12 000,00 zł'

9 010,27 zl,
28 00000 zł'

8.5' Przychodyzwięk.ają.ePodstawęopoda&Ówafua

8'6' Koszty dotyczące Zspolu 4 oraz 7 nie stanowĘ.e kcztbw
uzyŚkmń p.zychodów
ni€wyrłacone ł.}m81odf eia
utwolzon€ re4My na h''na8rcdzenia
odPisy aktualizuią.e włtość nal€żnoś.i
tMala utrata wańoścj irwstycji I'Jótkotelnńowyó
wa.tość ŚPr*dmyÓ wierzytelności
Pozctałe koszty oP€lacyjne

8.z Koszty podarłowe ńie Ędą.e kGztami księ8owyńi
. ł'}'Pta.one w}na8ro.ueŃa w 2011
' prcwifja od zatuPionyĆb akqi, kt'óre zostaly sPrzedae w

- aplamny podatek rcC od zalupionych akqi LCL
. rozwiązfue rrzefuY na w}naglodzmia
. Pozostare koszty Elwsowe nićstanowiące koŚztów

uzyŚlmia P.zychodów w 2010 roku
. uznanie odPiMyĆh na]eżności 2a nie&iągalńe

Aą,torBforeo!ąźldRfudÓnóv"Ekod4N9"sLzo'a'

t



Rqoń fu4lćĄo bqlqo Iąr.nr.rab|r q9wfużk fqFaeqo

3.3' UŚtal€ńe w]niku Poda&owe8o
. *.'nik finańsowy brutto fgodń€ z bilrseń

przychÓdy wo]ne od Podatku
. Drzy.hod\ /kĘ|s/aią!e Pod.mwę oPoddtl owdia
. koŚfty nie stanowiące kosztów uzystaŃa PrzyĆho.lÓw. <ovtr podalloBe n'e Ędą.c l o9/tam |5ię8ohJm

wFik Podatkoł}

8.9. Odliczenia od ddhodu
. Ćzęść strary Podatkowej z lat ubieglych

694 150,13 zl.
652 4@,9I zl,

a,ao zł'
3a 308,45 zi.
539Ą,63 z|'

113 830,00 zł'

390161,0021.
-276 33190 zl.

1138300021.
0,00 zl,

113 830,00 zl.

8,10. Obliczeniepo.latku dochodowego

3'11' Rezelwa z tytulu odlo.zone8o Poda*u ddhodow€go

8.12' Akl]'wa z tyŁ odloc4nego Poda*u doĆhodÓwe8o

8'13. Łączny Podatek dochodowy
8'13'1. Bieżący Podatek dochodowy
8.13.2. Odr@zony podate( dGhodowy - lereMa

9' zobo@i|żaniąuafutko@e
Jednostka w inńomacji dodatkowei wskaz]a, 4 ni€ wysĘPują zobowiązaŃa
waJurrNÓwe, ani też Poręc4nja, co Potwie.drcno także Podczas Plowad&ny.h
roznÓw z Przedstawicielem biua ra.hunlowe8o Prowadzą.e8o rachukowość
spółId'

70' zdand|ia Po dacie bilaiŚ"
w jednost.e nie wysĘPily zdarzenh, któle miatyby w!\v m oĆeńę w}ńków
działalności loku 2011 o.az !a z8rożenia kontynuacji dzi'arno4ci gosPodarzej.

D'ał Iv. WPRoWADZENIE Do sPRAwozDANIA FIN. oRAz
DoDATKoWEINFoRMACJE I oB]AśNIENIA

z łte dań." w Inńo@.jj doda&owej Ę zgodne z danymi wynikająĆymi z ksiąg

WP.owadzeŃe do sPrawozddia finansowego oraz dodatkowe ńfo!ńacie i obiaśnienia,
)Peifudią 9m.8anic o|'ejon. w crt' 43 o'al s /d]a./n ku nr Ido brdw o
.ac]runkowoś.i, są z8odne z danymi w}niIojącymi z kśią8 .aĆhu&owy.h' Wskaa.
ńlornacje Przedstawiono w ŚPosóbsyczeiPujący'
zarząd je.Ilostki 'ozył sto$wną ńfornaię we wProwadzeniu o możljwoki
kontynuowania dzialalności 8osPodarczej' PrzeProwadzońa ana]iza fńesÓwa je<lnostki
Potwie.da zdolność do kontynlowaŃa dzia]alńoćci' wskazańe informa.je
Pr&<lstawimo w ŚPosób ł'yczerPujący'

Adl|o. sńa Bk&d Ra!tfu|6( "E(MuNsf fu' zo'a'



RapnrizbRobiąląod ąbzfu

Działv. ZESTAWIENIE
WŁAsNYM

zćstawietrie zmian w laPirale
o 580320,18 2ł' na koni€c roku
o .achmkowości' oblazuje ono w

ZMIAN W KAIITALE (ruN'DUSZU)

sPrawozdeie 2 przePi}vów środków Pienięaych wskzują.e zmiei9z€nie środków
p|enięz.ycho |le70o'4a wgst.ru na 1|'|2'2oI |' śPełrM wynog] okJ|one $ d| 4s b
6rŹł.)' o ńchun]<owoś.i i wykazuje zgodność z dmymi (5ią8 .achtrkowy.h oraz jest
Powiązme w należyty sposób f bi]msen,

Dział vI. RACHUNEK PRZEPŁ}fiÓy', śRoDKÓw PIENIEżNYCH

Dział vII. SPRAWoZDANIE zARzĄDU z DzIAŁALNoścI
IEDNOSTKI

w|asnyĄ wykazują.e wzrost kalita]u własne8o
2011 sPorzĄdzono zgodnie f łt. 4a a ustawy

Prawidlowy sPosób doko@e zmimy w kapitala.h

ksztalfujące śyfuaq9 ekonomiczną i
kontynuowmi€ dzialalnoś.i w Ćią8u
za&ożone' KeloMictwo jednÓstki
8ospodarcżq Plzez sPóIkę (vide

113 830,00 zł'
580320,18 zl.

spruw.Ó7danię 7d.]ą is! /8odne / ddvmi l<iqg rd.hunro9lh' \Pelnia wmogi
ot reślone w arr 49 Ust 1 i 2 Etaw o racluntowośd

z a 8fu ż e ni e dla k o n t! Ą, e ą i dzi d |al,o ś.i.

Bio!ąc Pod uwa8ę zarówno o8ólńe wskaźńi(j
fimsową jednostld w 2011 i, żdaŃ€m biegle8o
najbliższ8o rołu Po okresie badmyń nie jest
zamieś.iło ńformaqę o kontynuacji d'alalnośĆi
wProwadz€nje.to sPlawozdanja fimsowe8o)'

PftlPadki uskażaiąće 
"a 

ńaĄEżenie P ua.

w syńi(u doko.ania badmia sPrawozdmia fińansowe8o, syŚtemu ProwadzeŃa lsiąg
raĆhunkołlch, kontrolj wewnętraej oraz syŚt€N or8anizaĆyjne8o nie stwidd,o;;
PrzyPadków naruszenia p.awa'

Dział vul. PoDsUMowANIE wYNIKÓw BADANIA

3.

f,

l w}ni( fńftowy u(ta|ony Plfel jedno'Llę famyu lie
zysfuem brutto s b]5okości
obNiązkow€ odPisy z tyfinu Podatku dehodowe8o, w

zyŚk do dalsze8o Podzialu w je.lnostĆe w kwocie
A|dl|t3j4Biq|FhRfuHabł-Ń.8,NŚrs,,.a'o'
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R4M ni. 4h ege biąhra d d 6. r ż b fu b qfui lfu óaw

Dział Ix tJwAGI KoŃcoWE

1. NiniEszy raPort Źwiera 20 9hon kolejno Ponffi4owdy.h. Każda ze Śtron foŚtala
Ózmczma Płaą bie8łe8o Prży nmdre str@y.
2. Inr€8ralną .zęść raPortu stanowi slrawouddie 6]rffiow€'

?.t"ł.'ł zd pol1ńiÓl upmun|og do bddał]l

Pr4pmwadający bodóie w imjdju:

Bit Biggły.h R.wl.t.!tów 'EKGBILANS" sp ż o'o'

wp& e lbĘ podniotó* uPr'miony.h pod t 'r
D..y'j: E U.hwal. 9ł5q9s (RBR z djia0'.021'9s|'

łńdą dA^25.05.mL2!.
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Taxus Fund sł

ośWADczEN|E ZAHżĄDU
T.xus Fund spó|k| AkcYjn.j

dotyoące Śprawozdania finansow*o i Śplawozdania r dfiała|ności spó|ki za rok 2011
(ra okres od 01.01.2011 r. do 31.12.20u r,)

zor.ąd Toxus Flnd spó|ki Akcyjnei oś9|iat!Ćza ninjekżyh, że według nojlepszej wtedzy
d|ońków zafqdu spolki' rÓżne spfuwozdonie linohŚowe Toxls Fuńd spółki Akyjnej zd rok
ob|otowy 2011, t' wedtuq Śtanu nd dżień 31 grudnh 2011 |oku ordż zo okes Ód dnio 1
styenio 2011 |oku do dnio 31 gfudnio 2011 rÓku wruz 2 ddnyni pdó\łnywolńyni'
żpoąądzone z6ta1o zgodnie z pżepjsańi obowiązljqcyni spólkę o|oż' że odzwierchd|aia w
'posÓb prcwdzlwy, żerelny j josny sytuocję naiqtkow i finonsową spćnki o|oż iei wńjk
|inonsow, o tdkże' że spmwożdohie zorządu z dziolalności spólki zo wskozony wyżei okres
zÓwiera prcwdżjwy Ób|dż sytuacji spólki' w |yń opiŚ podstowowych ryzyk i żdgtźeń.
Ponodto, zożąd IduŚ Flnd spółki Ak. nel oświÓduo hiniejsżyn' że podniot uprowniony
.1'. badonio sprdffizddnjo ,ndnfuwego - Bi!|o Bieg|ych Rewldeńtów EKo.B]A|ts sp' z o'o' ż
siedżibą w Łodzi - dokonujący bodonjo Śp|owo2dańid linonsowego spókl za Bkozony wyżel
okra, z6toł wybrdny żgodnie z pżepisdnj prowd rfuz, że zgodńie z najlepŚżą wied2ą 6ób
wthodżąc|ch w sk|od zdżqdu spó|ki' podniot teń aroz bieqli rewjdenci, dokońuiqcy bodonio
tega spfuwozdonio' spelhio]i wofunki do wy|dżenio bdstftnnej i nleżależnej opinii o bodohiu'
zqodhie z ddklwyńi pnepi,ońi pruwa krcjÓwegÓ'

Łód' dnla 25 maja 2012 roku



Taxus Fund s'r

INFORMAOA
o wysokoś.i wYna3.od!.ń dłonków oĘ.nów spó|k|
Óraz Autoryrowanego Doradcy spdI(l 9 201l roku

zo|żąd Idxus Fuhd spółki Akcyjhei 2 siedzibą w Łodżi |"spótkd,), dzio|oiqĆ w oparciu a
pątohowiehia pkt' 9 fd|ączhiko do uchwob 293/2o1a zożądu Gietdy Popieńw
Wortościowyrh w wo|sżdwie sA z 31 nd|co 2010 rak! ,,Dobrc prcktjki spólek NÓtÓwoĄvch
no Newcohnect,', pŻekozuje ninjejsuń infonocje nd teńot: (i) lqdnej wsokoki
wyńagrcdzeń wsżyŚtkjch cf|ońków zożqdu i Rddy Nadzoftej spó]ki w 2011 roku, |ii)
wyhoq|odżenid Aularyżowonego Dafudcy spókj w 2011 fuku z ryfu|u świodc2ehio wóec
spółki usług w kdżdyn zokresie'

1nt9!!!!ś19-!9-ś!!4J94!i!!lp! śj!! sdż.ń wizystkLh cIłoąkół fożddu i Rod
Nodżolczei soólki w 2o]1 fukL

39'j90,0o z| (trżydzieści d2iewięć tysĘc| fuzysto dzlewjęćdzjesiąt zlotwhl

ŁqĆżha wysokość !4p wyplacanych wyndgrcd,eń w,zystkich dłÓnków zanqdu i Rddv
Nodzorczej Io'us Fund 5pó1ki Akcyinej w 2011 roku żońyką sie k\|otą w wysakości

lrlolnorio nd lenot Ńaoorcd,eno Au|oryzofua1eao Dolod(v 'oolk z
wÓbec 5ró1kl usfuo w |dżdvh zokt'e w 2011 lok,

Lódż, dn'a 25 ńa]a f012 ro|U

Łącżnd wortość b!!!!!p wńoq@dzenio Autoryzo||onego DarodĆł spolki, tj. DFP Dorodztqo
Finonso|9e sA z Śiedzibq w Ładzi w 2011 roku, ż tąutu świodżenio wobec sptłki us|ug w
kożdyn zdfuesie wyniosłd 35.514,05 z1 kfydżjekj pięć tyŚięĆy pięćset aterńÓścje złotych

^ z 62.1pa1e1



Taxus Fund sł
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