
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT KWARTALNY Blue Tax Group S.A. 

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU 

(za okres od 01.04.2012r. do 30.06.2012r.) 
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I. Podstawowe informacje o Spółce: 
 

Nazwa:     Blue Tax Group S.A.  

Forma prawna:    Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:    Polska   

Siedziba:     ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Telefon:     +48 71 716 41 85 

Fax:      +48 71 341 86 20 

Adres strony internetowej:   www.bluetax.pl 

Adres poczty elektronicznej:  info@bluetax.pl 

Numer NIP:     895-17-40-551 

Numer REGON:    932633100 

 

Spółka Blue Tax Group S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 20 listopada 2007r. poprzez 

przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Blue Tax Group spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Blue Tax Group Spółka Akcyjna (Repertorium A 8688/2007). 

Główna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Szewskiej 8 we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest pod numerem 

KRS 0000293887 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

II. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 roku 
 

 

Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z rachunku zysków i strat za II kwartał 

2012r. (obejmujące okres od 01.04.2012r. do 30.06.2012r.), a także wyniki za analogiczny kwartał 2011r. Tabela 

zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez 

biegłego rewidenta. Spółka Blue Tax Group S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym  

za 2012 rok.  

Wybrane dane 

finansowe  

(w PLN) 

 

Dane  

za II kwartał  

01.04.2012  

- 30.06.2012 

Dane  

za II kwartał 

01.04.2011 – 

30.06.2011 

Dane 

narastająco   

01.01.2012  

– 30.06.2012 

Dane 

narastająco 

01.01.2011 – 

30.06.2011 

Amortyzacja 77 161,35 81 456,80 157 376,99 164 829,46 

Przychody netto 

ze sprzedaży 
566 810,24 924 401,57 1 039 235,00 1 701 489,82 

Zysk/strata  

ze sprzedaży 
-78 305,29 394 773,79 -168 713,20 599 253,84 

Zysk/strata  

na działalności 

operacyjnej 

-77 833,59 402 564,05 -165 454,90 616 625,52 

Zysk/strata brutto 327 036,79 342 231,21 187 528,00 507 795,41 

Zysk/strata netto 327 036,79 342 231,21 187 528,00 507 795,41 
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Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z bilansu sporządzonego na dzień 

30.06.2012r. Tabela zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości 

podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Blue Tax Group S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe  

w raporcie rocznym za 2012 rok.  

 
Wybrane dane finansowe  

 

 

Stan na dzień 30.06.2012r. 

(w PLN) 

Stan na dzień 30.06.2011r. 

(w PLN) 

Kapitał własny 1 0656 20,12 1 099 887,07 

Należności długoterminowe 0,00 55 440,00 

Należności krótkoterminowe 658 044,41 1 024 710,26 

 Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
41 455,61 50 752,39 

Zobowiązania 

długoterminowe 
1 110 107,75 673 645,76 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
1 250 373,20 1 915 178,33 

 

 

Według Zarządu Blue Tax Group S.A. powyższe dane finansowe w pełni odzwierciedlają w sposób rzetelny  

i kompletny aktualną sytuacje majątkową i finansową Spółki. W ocenie Emitenta nie jest konieczne przedstawianie 

dodatkowych danych.  

 

 

 

III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2012 roku 
 

 

Blue Tax Group S.A.. w okresie II kwartału 2012 roku osiągnął zysk netto na poziomie ponad 300 tys. złotych. Jest to 

wynik porównywalny do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Na wynik ten miała wpływ przede wszystkim 

kontynuacja założeń wdrożonej w II kwartale 2011 roku strategii rozwoju.  

 

W II kwartale zakończone zostały z sukcesem dwa projekty związane z wprowadzeniem spółek na NewConnect 

(Triceps S.A. oraz Inventi S.A.) . Dzięki temu Spółka zyskała bezcenne doświadczenie, które Zarząd ma nadzieję 

wykorzystać przy kolejnych projektach związanych z rynkiem kapitałowym. Obecnie Spółka świadczy dla powyżej 

wymienionych spółek oraz dla Spółki Nanotel S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect 
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W II kwartale 2012 roku główne źródła przychodów Spółki stanowiły świadczone przez Emitenta przede wszystkim 

usługi księgowe oraz usługi związane z obsługą rynku kapitałowego. 

 

 

IV.  Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

 

 

W II kwartale 2012 roku Spółka Blue Tax Group S.A. konsekwentnie kontynuowała działania związane  

z samodzielnym pozyskiwaniem zleceń na realizację usług związanych z kompleksową obsługą przedsiębiorstw  

w zakresie m.in.: 

 dotacji unijnych, m.in pozyskiwanie dotacji dla firm zewnętrznych oraz rozliczania wniosków; 

 doradztwa finansowego – wybór i przeprowadzenie procesów pozyskania kredytów, leasingów; 

 doradztwa prawnego; 

 doradztwa kapitałowego - m.in. obsługa spółek z NewConnect, wycena spółek, przygotowanie prezentacji 

inwestorskich, sporządzenie analiz i badań rynku na potrzeby Klienta, sporządzanie dokumentów 

informacyjnych; 

 obsługi rachunkowej firm.  

 

Zarząd Blue Tax Group S.A. konsekwentnie dąży do rozwoju Emitenta poprzez osiąganie wzrostu przychodów  

z doradztwa kapitałowego, w tym poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie 

Obrotu.  

 

W II kwartale 2012 roku w Spółce Blue Tax Group S.A. rozpoczęto intensywne działania związane z tworzeniem bazy 

danych inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. Pozwoli to w przyszłości na zwiększenie 

przychodów spółki z usług związanych z rynkiem akcji i obligacji.  

Jednocześnie prowadzone są prace zmierzające do intensyfikacji pracy funkcjonujących działów spółki, co zapewnia 

efektywny rozwój całej grupie.  

 

 

V. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące realizacji prognoz finansowych    
 

 

Zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym EBI 17/2012 z dnia 10 marca2012r.  Zarząd podjął decyzją o odwołaniu 

prognoz na 2012rok oraz niepublikowaniu nowych.  

 

 



 

 

 

 
R a p o r t  z a  I I  k w a r t a ł  2 0 1 2  

 

Strona 5 

 

VI. Grupa kapitałowa 
 

W skład grupy kapitałowej Blue Tax Group S.A. wchodzi spółka Blue Tax Net Sp. z o.o., w której to Blue Tax Group S.A. 

posiada 100% udziałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań. Podstawą prawną nie sporządzania 

jest kryterium wielkości - art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości: "Jednostka dominująca może nie sporządzać 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy 

roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego 

szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, spełniają co najmniej dwa 

z następujących warunków:1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 

250 osób; 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro; 3) łączne 

przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły 

równowartości 15 000 000 euro." 

 

 
VII. Struktura akcjonariatu 

 

 

Struktura akcjonariatu Blu Tax Group S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu: 
 

 

Akcjonariusz Liczba akcji [szt.] Udział w kapitale [%] Udział w liczbie głosów  

na WZ [%] 

 

Mirosław Stanisławski 

 

45 100 000 45,10 56,22 

 

Przemysław Kroczyński 

 

8 000 000 8,00 6,38 

 

Paweł Jankowski 

 

6 500 000 6,50 5,18 

 

Pozostali akcjonariusze 

 

40 400 000 40,4 32,22 

 

 

 

Blue Tax Group S.A. 

Blue Tax Net Sp. z o.o. 
 


