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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 I kwartał 2013 roku 
 

Przedstawione w Tab.1 dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z rachunku zysków i strat za I kwartał 

2013r. (obejmujące okres od 01.01.2013r. do 31.03.2013r.), a także wyniki za analogiczny kwartał 2012r. 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 2013 rok. 

 

Wybrane dane finansowe  

(w PLN) 

 

Dane  

za I kwartał 2013  

(01.01.2013  

- 31.03.2013) 

Dane  

za I kwartał 2012 

(01.01.2012  

–31.03.2012) 

Amortyzacja 66.108,72 80.215,64 

Przychody netto ze sprzedaży 455.927,87 472.424,76 

Zysk/strata ze sprzedaży 23.338,99 -90.407,91 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 32.838,84 -87.621,31 

Zysk/strata brutto 23.435,65 -139.508,79 

Zysk/strata netto 23.435,65 -139.508,79 

Tab. 1 Wybrane dane finansowe z Rachunku zysków i strat 

źródło: opracowanie Blue Tax Group S.A. 
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Przedstawione w Tab. 2 dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z bilansu sporządzonego na dzień 

31.03.2013r., a także wyniki z bilansu sporządzone na dzień 31.03.2012r. 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 2013 rok. 

 

Wybrane dane finansowe  

(w PLN) 

Stan na dzień 

31.03.2013r. 

Stan na dzień 

31.03.2012r. 

Kapitał własny 687.935,85 1.037.952,52 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 316.462,74 659.141,37 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.616,30 53.163,40 

Zobowiązania długoterminowe 1.545.546,33 1.047.366,07 

Zobowiązania krótkoterminowe 539.633,58 1.044.272,86 

Tab. 2 Wybrane dane finansowe z Bilansu 

źródło: opracowanie Blue Tax Group S.A. 

 

 

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 I kwartale 2013 roku 
 

Blue Tax Group S.A. w okresie I kwartału 2013 roku osiągnęła zysk na poziomie ponad 23 tys. złotych. Sprzedaż   

w wysokości ponad 455 tys. złotych  w I kwartale roku 2013 w porównaniu do kwartału roku 2012 utrzymała się na 

tym samym poziomie, natomiast znacznie zmniejszyły się koszty - spadek o ponad 30%.  Spółka  realizuje  strategię 

ogłoszoną w czerwcu 2011 roku. Koszty funkcjonowania spółki są obecnie na poziomach docelowych - Zarząd Spółki 

będzie dążył do utrzymania ich na obecnym poziomie.   

W I kwartale 2013 roku spółka realizowała umowy związane z wprowadzeniem spółek oraz instrumentów 

finansowych na NewConnect  (EuroCent S.A.,  Inventi S.A.). Spółka wykorzystuje doświadczenie, które już zdobyła 

przy wprowadzeniu spółek na rynek NewConnect w poprzednich kwartałach. Obecnie Blue Tax Group S.A. świadczy 

dla czterech spółek usługi Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Działania Zarządu zmierzają do 

pozyskania kolejnych spółek, dla których Emitent będzie mógł świadczyć kompleksowe usługi związane z obsługą 

rynku kapitałowego. Nowym, bardzo obiecującym obszarem działania jest rynek obligacji korporacyjnych, gdzie 

również Blue Tax Group S.A posiada status Autoryzowanego Doradcy. W pierwszym kwartale były realizowane dwie 

umowy dotyczące emisji prywatnej obligacji dla dwóch spółek, projekty te zakończyły się sukcesem na początku 

drugiego kwartału. 



 

 

 

 
R a p o r t  z a  I  k w a r t a ł  2 0 1 3  

 

Strona 4 

 

 

W I kwartale 2013 roku główne źródła przychodów Spółki stanowiły świadczone przez Emitenta usługi, przede 

wszystkim z zakresu księgowości oraz związane z obsługą rynku kapitałowego, w tym poprzez pełnienie funkcji 

Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

 

 

IV.  Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 
        prowadzonej działalności 

 

W I kwartale 2013 roku Spółka Blue Tax Group S.A. kontynuowała działania związane z samodzielnym pozyskiwaniem 

zleceń na realizację usług związanych z kompleksową obsługą przedsiębiorstw w zakresie m.in.: 

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

 doradztwa prawnego; 

 doradztwa kapitałowego - m.in. obsługa spółek na NewConnect i Catalyst;  

 obsługi rachunkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw.  

 

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.  

 

 

 

V. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące realizacji prognoz finansowych    

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

prognoz na 2012 rok oraz niepublikowaniu nowych.  

 
 

 

VI. Grupa kapitałowa 
 

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

posiada 100% udziałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.1 Grupa kapitałowa 

źródło: opracowanie Blue Tax Group S.A. 
 

 

Blue Tax Group S.A. 

Blue Tax Net Sp. z o.o. 
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VII. Konsolidacja sprawozdań 
 

Zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Emitent będący jednostką dominującą 

dodatkowo zobowiązany jest do przekazywania raportów kwartalnych w formie skonsolidowanego raportu 

kwartalnego. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie przypadków, w których Emitent jest zwolniony z obowiązku 

objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub art. 58 Ustawy o rachunkowości. 

 

Blue Tax Group S.A.  tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań. Podstawą prawną nie 

sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości: "Konsolidacją 

można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku 

określonego w art. 4 ust. 1." 

 

 
VIII. Struktura akcjonariatu 

 

Struktura akcjonariatu Blue Tax Group S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia Tab.3.  
 

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

na WZ [%] 

 

Mirosław Stanisławski 

 

44 235 023 44,24% 55,53% 

 

Paweł Jankowski 

 

20 200 000 20,20% 16,11% 

 

Przemysław Kroczyński 

 

8 000 000 8,00% 6,38% 

 

Pozostali akcjonariusze 

 

27 564 977 27,56% 21,98% 

SUMA 100 000 000 100% 100% 
Tab.3 Struktura akcjonariatu 

źródło: opracowanie Blue Tax Group S.A. 


