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1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 

OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 

01.01.2012 DO DNIA 31.12.2012 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe Taxus Fund SA za okres od 1 października 
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz dane porównywalne za 
analogiczny okres roku 2011.  

Wybrane dane 
finansowe z Rachunku 

Zysków i Strat 

IV kwartał  
2012 r. 

01.10.2012 – 

31.12.2012 

[zł] 

IV kwartał  
2011 r. 

01.10.2011 -
31.12.2011 

[zł] 

4 kwartały 
2012 r. 

01.01.2012 – 
31.12.2012 

[zł] 

4 kwartały  

2011 r. 

01.01.2011 – 
31.12.2011 

[zł] 

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

707.891,08 52.014,05 732.437,00 1.197.442,73 

Amortyzacja - - - 1.780,00 

Zysk (strata) ze 
sprzedaży 

(1.526.750,88) (52.127,71) (1.923.229,56) 115.163,26 

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej 

(1.531.597,93) (97.671,91) (1.864.201,07) 69.624,49 

Przychody finansowe  1.389.837,29 2.709.741,56) 2,00 652.637,22 

Koszty finansowe 2.252,40 8.898,63 1.768.317,96 28.111,53 

Zysk (strata) z 
działalności 
gospodarczej 

(144.013,04) 2.603.171,02 (3.632.517,03) 694.150,18 

Zysk (strata) brutto  (144.013,04) 2.603.171,02 (3.632.517,03) 694.150,18 

Zysk (strata) netto (403.537,04) 2.095.534,02 (3.249.227,03) 580.320,18 

 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe Taxus Fund SA na dzień 31 grudnia 2012 roku 
oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

Kapitał własny 1.492.566,99 4.741.794,02 

Kapitał podstawowy 811.895,00 811.895,00 

Inwestycje długoterminowe 352.755,29 423.956,75 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 776.870,34 456.510,56 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w 
tym: 

345.019,33 4.606.173,64 

• w jednostkach powiązanych 92.091,48 241.065,09 

• w pozostałych jednostkach 250.232,00 4.352.921,14 

• środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

2.695,85 12.187,41 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 278.658,75 717.873,93 

Suma bilansowa 1.854.928,46 5.938.021,95 



 

 4 

2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE  

Poziom zyskowności w Spółce skorelowany jest z koniunkturą panującą na rynkach 

kapitałowych. Tendencje te mają wpływ na wysokość generowanych przychodów i 

na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. 

W IV kwartale 2012 roku (tj. w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.) Spółka 

zanotowała stratę w wysokości -403.537,04 zł (czterysta trzy tysiące pięćset 

trzydzieści siedem złotych cztery grosze). W analogicznym okresie roku poprzedniego 

Spółka wygenerowała zysk netto na poziomie 2.095.534,02zł (dwa miliony 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote dwa grosze). 

Narastająco, w okresie czterech kwartałów 2012 roku (tj. w okresie od 01.01.2012 r. 

do 31.12.2012 r.) Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości -3.249.227,03 

zł (trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem 

złotych trzy grosze). W analogicznym okresie czterech kwartałów roku poprzedniego 

Spółka zanotowała zagregowany zysk na poziomie 580.320,18 zł (pięćset 

osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złote osiemnaście groszy). 

Wynik ze sprzedaży w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniósł  

-1.526.750,88 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy), natomiast strata z działalności 

operacyjnej wyniosła -1.531.597,93zł (jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy 

pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).  

W analogicznym okresie roku poprzedniego wielkości te wyniosły odpowiednio: (i) 

strata ze sprzedaży – -52.127,71 zł, (ii) strata z działalności operacyjnej – -97.671,91 zł.  

Wynik ze sprzedaży narastająco, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniósł  

-1.923.229,56 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście 

dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy), natomiast strata z 

działalności operacyjnej wyniosła -1.864.201,07 zł (jeden milion osiemset 

sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście jeden złotych siedem groszy). Strata z 

działalności gospodarczej w tym okresie wyniosła -3.632.517,03 zł (trzy miliony 

sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych trzy grosze).  

W analogicznym okresie czterech kwartałów roku poprzedniego wielkości te 

wyniosły odpowiednio: (i) zagregowany zysk ze sprzedaży: 115.163,26 zł, (ii) 

zagregowany zysk z działalności operacyjnej: 69.624,49 zł, (iii) zagregowany zysk z 

działalności gospodarczej: 694.150,18 zł. 

W IV kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 707.891,08 zł 

(siedemset siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiem groszy), co 

stanowiło około 97% łącznych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w 

okresie czterech kwartałów 2012 roku, tj. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

(łączna wartość przychodów ze sprzedaży w tym okresie wyniosła 732.437,00 zł).  

W analogicznym okresie roku 2011 wartość sprzedaży Spółki ukształtowała się na 

poziomie 52.014,05 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące czternaście złotych pięć groszy), 

stanowiąc niecałe 5% łącznej wartości sprzedaży w okresie czterech kwartałów 2011 

roku. 

Osiągnięcie przez Spółkę w IV kwartale 2012 roku przychodów finansowych, w tym z 

tytułu aktualizacji wartości inwestycji, w wysokości 1.389.837,29 zł (jeden milion trzysta 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia 

dziewięć groszy), przy poniesieniu niskich kosztów finansowych (na poziomie 2.252,40 
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zł), spowodowało wygenerowanie przez Spółkę zysku na poziomie operacji 

finansowych w wysokości 1.387.584,89 zł, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu straty 

z działalności operacyjnej do wysokości -144.013,04 zł (strata z działalności 

gospodarczej). 

W okresie czterech kwartałów 2012 roku, na skutek dużej zmienności wycen spółek 

portfelowych, Spółka poniosła koszty finansowe na poziomie 1.768.317,96 zł, co przy 

uzyskaniu niewielkich przychodów finansowych (na poziomie 2 zł), spowodowało 

wygenerowanie przez Spółkę straty na poziomie operacji finansowych w wysokości 

1.768.315,96 zł, co wpłynęło na zwiększenie straty z działalności operacyjnej do 

wysokości -3.632.517,03 zł (strata z działalności gospodarczej). 

Bilans Spółki na dzień 31.12.2012 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 

1.854.928,46 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 

dwadzieścia osiem złotych czterdzieści sześć groszy). 

W strukturze aktywów, na dzień 31.12.2012 r. największą pozycję stanowiły 

krótkoterminowe aktywa finansowe 345.019,33 zł (w tym głównie papiery 

wartościowe), należności krótkoterminowe 776.870,34 zł (w tym z tytułu sprzedaży 

papierów wartościowych) oraz inwestycje długoterminowe 352.755,29 zł (w tym 

nieruchomości). 

W strukturze aktywów bilansu Spółki, w ramach krótkoterminowych aktywów 

finansowych na dzień 31.12.2012 r. podstawowe wartościowe pozycje stanowiły 

papiery wartościowe (akcje lub udziały), na które w głównej mierze składały się: 

Tabela nr 3. Krótkoterminowe papiery wartościowe (podstawowe pozycje) Taxus 
Fund SA na dzień 31 grudnia 2012 roku 

nazwa papieru 
wartościowego 

ilość  
(w szt) 

Wartość 
godziwa  

(w zł) 

Cena 
rynkowa na 

dzień 
31.12.2012 r. 

(w zł) 

Wartość na 
dzień 

31.12.2012 r.  
(w zł) 

Akcje DFP Doradztwo 
Finansowe SA 

767.429  0,12 92.091,48 

Akcje 
M Development SA 

500.000  0,06 30.000,00 

Akcje Tonsil Acoustic 
Company SA 

2.640.000 0,01*  26.400,00 

Akcje Polskiej 
Akademii 
Rachunkowości SA 

48.446  4,00 193.784,00 

*) wartość godziwa liczona, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, według ostatniej ceny rynkowej - z 

dniem 2 października 2012 roku akcje spółki Tonsil Acoustic Company SA zostały wykluczone z obrotu na 

rynku NewConnect 

 

W okresie od dnia bilansowego niniejszego raportu okresowego (raportu 

kwartalnego za IV kwartał 2012 roku) do dnia 31 stycznia 2012 roku Spółka dokonała 

zbycia części papierów wartościowych spółek portfelowych, w tym DFP Doradztwo 

Finansowe SA oraz Polskiej Akademii Rachunkowości SA, w związku z czym, na dzień 

31 stycznia 2013 roku w strukturze krótkoterminowych aktywów finansowych 

znajdowały się następujące papiery wartościowe (akcje lub udziały): 
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Tabela nr 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe (podstawowe pozycje) Taxus 
Fund SA na dzień 31 stycznia 2013 roku 

nazwa papieru 
wartościowego 

ilość  
(w szt) 

Wartość 
godziwa  

(w zł) 

Cena 
rynkowa na 

dzień 
31.01.2013 r. 

(w zł) 

Wartość na 
dzień 

31.01.2013 r.  
(w zł) 

Akcje DFP Doradztwo 
Finansowe SA 

180.229  0,12 21.627,48 

Akcje 
M Development SA 

500.000  0,06 30.000,00 

Akcje Tonsil Acoustic 
Company SA 

2.640.000 0,01*  26.400,00 

Akcje Polskiej 
Akademii 
Rachunkowości SA 

47.546  3,85 183.052,10 

*) wartość godziwa liczona, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, według ostatniej ceny rynkowej - z 

dniem 2 października 2012 roku akcje spółki Tonsil Acoustic Company SA zostały wykluczone z obrotu na 

rynku NewConnect 

W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień 

31.12.2012 r. wynosił 278.658,75 zł, tj. o około 439 tys. zł mniej niż na dzień 31.12.2011 r. 

Kapitały własne Spółki na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 1.492.566,99 zł, tj. o ok. 3.249 

tys. zł mniej niż na dzień 31.12.2011 r. 

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ I WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI  

Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki oraz jej wyniki 

finansowe w IV kwartale 2012 roku zaliczyć należy przede wszystkim czynności 

wykonywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

ukierunkowanej na prowadzenie działalności inwestycyjnej, związanej zarówno z 

inwestycjami krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi, w tym w szczególności 

odnoszącymi się do „płynnych” instrumentów finansowych rynku giełdowego (w tym 

instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect). 

Tendencje panujące na rynkach kapitałowych mają wpływ na wysokość 

generowanych przychodów i na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe, zarówno w 

przypadku zbycia aktywów finansowych, jak również w momencie dokonywania 

aktualizacji wartości inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego. 

W IV kwartale 2012 roku Spółka dokonała sprzedaży części pakietów papierów 

wartościowych spółek portfelowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect, w tym M Development SA z siedzibą w Łodzi i DFP Doradztwo 

Finansowe SA z siedzibą w Łodzi po cenie niższej od ceny nabycia, generując tym 

samym stratę ze sprzedaży. Działania te spowodowane były wystąpieniem, w ocenie 

Zarządu Spółki, małego prawdopodobieństwa uzyskania wyceny ww. spółek 

portfelowych na poziomie satysfakcjonującym Taxus Fund SA, tj. po kursie wyższym 

od ceny ich nabycia. Tym samym Zarząd Spółki podjął decyzję o zmniejszeniu 

zaangażowania w ww. papiery wartościowe i przeznaczeniu środków na inne cele 

inwestycyjne.  
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Znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w IV kwartale 2012 roku miała ponadto 

aktualizacja wartości papierów wartościowych spółek portfelowych Taxus Fund SA, 

notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na koniec 

grudnia 2012 roku. 

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM 

RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA 

WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

W okresie IV kwartału 2012 roku, a także w okresie następnym, do dnia sporządzenia 

niniejszego Raportu Okresowego, Spółka nie prowadziła aktywności w obszarze 

badań i rozwoju oraz działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

4. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 

W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM  

Taxus Fund SA nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych. 

5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI 

NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM ORAZ 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ SKOSOLIDOWANYCH 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym Raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 

grudnia 2012 roku Taxus Fund SA nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości. 

6. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO 

RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

Tabela nr 5. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu 
kwartalnego, tj. na dzień 14.02.2013 r., co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki1) 

L.p. Wyszczególnienie 
Ilość akcji 

[szt] 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 
Spółki 

Ilość 
głosów 

[szt] 

% udział w 
głosach na 

Walnym 
Zgromadzeniu 

Spółki 

1. 
DFP Doradztwo 
Finansowe SA 

4.059.448 49,9997% 4.059.448 49,9997% 

2. IFK CAPITIS Sp. z o.o. 585.592 7,2126% 585.592 7,2126% 

3. Pozostali 3.473.910 42,7877% 3.473.910 42,7877% 

 RAZEM 8.118.950 100,00% 8.118.950 100,00% 

1) Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie 

informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na 

akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 

29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 

29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.). 


