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

OD 01.04.2013 R. DO 30.06.2013 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 

01.01.2013 DO DNIA 30.06.2013 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI 

 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe Taxus Fund SA za okres od 1 kwietnia 2013 
roku do 30 czerwca 2013 roku oraz dane porównywalne za 
analogiczny okres roku 2012.  

Wybrane dane 
finansowe z Rachunku 

Zysków i Strat 

II kwartał  
2013 r. 

01.04.2013 – 

30.06.2013 

[zł] 

II kwartał  
2012 r. 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

[zł] 

2 kwartały 
2013 r. 

01.01.2013 – 
30.06.2013 

[zł] 

2 kwartały 
2012 r. 

01.01.2012 – 
30.06.2012 

[zł] 

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

298.439,00 (18.459,34) 696.021,45 20.291,98 

Amortyzacja - - - - 

Zysk (strata) ze 
sprzedaży 

(127.141,32) (50.434,32) (1.194.819,80) (364.083,50) 

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej 

(126.891,61) (32.433,66) (1.198.916,44) (343.242,64) 

Przychody finansowe  34.940,36 (1.291.328,41) 978.852,38 0,00 

Koszty finansowe 6.421,19 0,00 12.587,62 3.084.643,23 

Zysk (strata) z 
działalności 
gospodarczej 

(98.372,44) (1.323.762,07) (232.651,68) (3.427.885,87) 

Zysk (strata) brutto  (98.372,44) (1.323.762,07) (232.651,68) (3.427.885,87) 

Zysk (strata) netto (107.269,44) (1.074.529,07) (421.873,68) (2.835.133,87) 

 

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe Taxus Fund SA na dzień 30 czerwca 2013 
roku oraz dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2012 roku. 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 30.06.2013 r. 30.06.2012 r. 

Kapitał własny 1.568.437,87 1.906.660,15 

Kapitał podstawowy 1.420.816,20 811.895,00 

Inwestycje długoterminowe 313.000,00 423.956,75 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 939.022,91 352.280,52 

Krótkoterminowe aktywa finansowe, w 
tym: 

223.657,13 1.226.050,82 

• w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

• w pozostałych jednostkach 219.422,59 1.218.753,06 

• środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

4.234,54 7.297,76 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 33.370,32 635.011,62 

Suma bilansowa 1.673.749,08 2.639.660,13 
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE  

Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę, w związku z głównym 

przedmiotem działalności Spółki, jakim jest działalność inwestycyjna, mają tendencje 

występujące na rynkach kapitałowych. Poziom kursów instrumentów finansowych 

spółek portfelowych Taxus Fund SA, notowanych w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect ma przełożenie na: (i) zyskowność prowadzonej działalności 

inwestycyjnej (zbycie/nabycie instrumentów finansowych), a także (ii) na poziom 

ujawnianej w bilansie aktualnej, na dzień bilansowy, wyceny aktywów finansowych 

Spółki.  

W związku z czym na poziom wyniku z prowadzonej przez Spółkę działalności 

wpływają dwa parametry: wynik ze sprzedaży instrumentów finansowych oraz 

aktualizacja wartości inwestycji Spółki (wzrost/spadek wartości portfela 

inwestycyjnego na dany dzień bilansowy w porównaniu do wartości portfela 

inwestycyjnego na poprzedni dzień bilansowy).  

W II kwartale 2013 roku (tj. w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.) Spółka 

wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 298.439,00 zł (dwieście 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), co stanowi 

42,88% przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez pierwsze sześć miesięcy 

roku 2013. W analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. w II kwartale roku 2012 

Spółka nie dokonywała sprzedaży żadnych papierów wartościowych, w związku z 

czym nie osiągała przychodów z tego tytułu. Ujemne przychody ze sprzedaży w tym 

okresie wynikają z rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółki m.in. z tytułu 

posiadania statusu spółki publicznej. 

Zarówno w II kwartale 2013 roku, jak i w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku 

2013, przychody ze sprzedaży były niższe od kosztów działalności operacyjnej, w tym 

kosztów z tytułu nabycia instrumentów finansowych spółek portfelowych, w związku z 

czym w ww. okresach Spółka zanotowała ujemny wynik ze sprzedaży, odpowiednio 

na poziomie: -127.141,32 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 

złotych trzydzieści dwa grosze) oraz -1.194.819,80 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt groszy). Ujemna 

rentowność sprzedaży Spółki w okresie II kwartału 2013 roku oraz w okresie 

pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku jest wynikiem sprzedaży instrumentów 

finansowych spółek portfelowych w okresie trwania dekoniunktury na rynku 

kapitałowym, po cenie sprzedaży niższej od ceny nabycia. 

Wynik z działalności operacyjnej za okres II kwartału 2013 roku wyniósł -126.891,61 zł, 

natomiast za analogiczny okres roku 2012: -32.433,66 zł. W okresie pierwszych sześciu 

miesięcy roku 2013 Spółka wygenerowała wynik z działalności operacyjnej na 

poziomie -1.198.916,44 zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2012: -343.242,64 zł. 

Osiągnięcie przez Spółkę w II kwartale 2013 roku przychodów finansowych w 

wysokości 34.940,36 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 

trzydzieści sześć groszy), w tym z tytułu aktualizacji wartości inwestycji na poziomie 

27.616,85 zł, przy jednoczesnym poniesieniu niskich kosztów finansowych (na 

poziomie 6.421,19 zł), spowodowało wygenerowanie przez Spółkę zysku na poziomie 

operacji finansowych w wysokości 28.519,17 zł, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu 

straty z działalności operacyjnej do wysokości -98.372,44 zł (strata z działalności 

gospodarczej oraz strata brutto). 
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Przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji osiągnięte przez Spółkę w II 

kwartale 2013 roku oraz w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku 2013, wynikają z 

dokonania wyksięgowania poniesionych w latach poprzednich kosztów finansowych 

z tytułu aktualizacji wartości papierów wartościowych, będących przedmiotem 

sprzedaży w okresie II kwartału 2013 roku i analogicznie w okresie pierwszych sześciu 

miesięcy roku 2013. 

W rezultacie Spółka wygenerowała w II kwartale 2013 roku stratę netto na poziomie -

98.372,44 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 

czterdzieści cztery grosze), co stanowi 42,28% straty netto za okres pierwszych sześciu 

miesięcy roku 2013. W analogicznych okresach roku poprzedniego Spółka 

wygenerowała stratę netto odpowiednio na poziomie: -1.323.762,07 zł w II kwartale 

2012 roku oraz -3.427.885,87 zł w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku 2012.  

Bilans Spółki na dzień 30.06.2013 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 

1.673.749,08 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset 

czterdzieści dziewięć złotych osiem groszy). 

W strukturze aktywów, na dzień 30.06.2013 r. największą pozycję stanowiły należności 

krótkoterminowe 939.022,91 zł, inwestycje długoterminowe 313.000 zł (w tym 

długoterminowe aktywa finansowe) oraz krótkoterminowe aktywa finansowe 

223.657,13 zł (w tym płynne instrumenty finansowe spółek publicznych). 

Na dzień bilansowy na aktywa finansowe Spółki, o łącznej wartości 520.000,51 zł, 

składały się: 

1. krótkoterminowe „płynne” instrumenty finansowe spółek notowanych na rynku 

NewConnect o łącznej wartości 32.400,51 zł, 

2. krótkoterminowe instrumenty finansowe, niewprowadzone do obrotu 

giełdowego, o łącznej wartości 173.100,00 zł, w tym akcje zwykłe imienne serii E 

spółki DFP Doradztwo Finansowe SA o wartości 148.200,00 zł, 

3. długoterminowe dłużne instrumenty finansowe, niewprowadzone do obrotu 

giełdowego, o łącznej wartości 313.000,00 zł. 

W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień 

30.06.2013 r. wynosił 33.370,32 zł, tj. o ponad 600 tys. zł mniej niż na dzień 30.06.2012 r. 

Kapitały własne Spółki na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 1.568.437,87 zł, tj. o ok. 18% 

mniej niż na dzień 30.06.2012 r. 

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ I WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI  

Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki oraz jej wyniki 

finansowe w II kwartale 2013 roku zaliczyć należy przede wszystkim czynności 

wykonywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

ukierunkowanej na prowadzenie działalności inwestycyjnej, związanej z inwestycjami 

krótkoterminowymi i długoterminowymi, w tym odnoszącymi się zarówno do: 

„płynnych” instrumentów finansowych rynku giełdowego (w tym instrumentów 

finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect), 

jak dłużnych instrumentów finansowych. 

Tendencje panujące na rynkach kapitałowych mają wpływ na wysokość 

generowanych przychodów i na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe, zarówno w 
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przypadku zbycia aktywów finansowych, jak również w momencie dokonywania 

aktualizacji wartości inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego. 

W II kwartale 2013 roku Spółka dokonała sprzedaży części pakietów papierów 

wartościowych spółek portfelowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect, 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, w tym na inwestycje w długoterminowe niepubliczne dłużne 

instrumenty finansowe. 

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 II kwartału 2013 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. 

 

AKTYWNOŚĆ SPÓŁKI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,  

Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KORPORACYJNYCH: 

1) W miesiącu kwietniu 2013 roku została zamknięta subskrypcja prywatna akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, realizowana przez Taxus Fund SA w ramach oferty 

prywatnej. Zgodnie z treścią stosownego Raportu Bieżącego EBI Nr 17/2013, 

opublikowanego przez Taxus Fund SA w dniu 24 kwietnia 2013 roku: 

 subskrypcja akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie akcji 

serii B nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 22 marca 2013 

roku do dnia 15 kwietnia 2013 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych 

umów objęcia akcji serii B (złożenie ofert i ich przyjęcie przez oznaczonych 

adresatów), 

 w wyniku złożonych zapisów (zawarcia umów objęcia akcji serii B) inwestorzy 

(osoby uprawnione) objęli akcje serii B Taxus Fund SA w łącznej liczbie 

6.089.212 sztuk, 

 wszystkie akcje serii B, w łącznej liczbie 6.089.212 sztuk, zostały objęte za cenę 

emisyjną wynoszącą 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w 

wysokości 608.921,20 zł, przez dwa podmioty. 

Z uwagi na ogólne określenie celu emisyjnego akcji serii B, w celu umożliwienia 

realizacji statutowej, inwestycyjnej działalności Spółki, środki finansowe, 

pozyskane z emisji akcji serii B, w części zostały przeznaczone na uregulowanie 

zobowiązań Spółki. Pozostała część pozyskanych środków finansowych jest na 

bieżąco przeznaczana na realizację działalności inwestycyjnej Spółki. 

2) W dniu 19 kwietnia 2013 roku Spółka zbyła, na podstawie umowy sprzedaży, 

nieruchomość lokalu mieszkalnego objętą odrębną księgą wieczystą, o 

powierzchni 89,53 m2, położoną w budynku w Łodzi, przy ul. Strycharskiej 24, 
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oznaczoną jako lokal nr 117, wraz z prawami z lokalem tym związanymi, tj. 

udziałem w nieruchomości wspólnej, jak też udziałem w nieruchomości gruntowej 

pod budynkiem, za cenę sprzedaży wynoszącą 318 tys. zł. Szczegółowe 

informacje w powyższym zakresie Spółka opublikowała w drodze Raportu 

Bieżącego EBI Nr 16/2013 z dnia 20 kwietnia 2013 roku.  

3) W miesiącu czerwcu Spółka zawarła (o czym informowała w dniu 12 czerwca 

2013 roku w drodze Raportu Bieżącego Nr 27/2013) o zawarciu z podmiotem 

(spółką akcyjną) z siedzibą w Łodzi ("Zleceniodawca"), umowy o współpracy, na 

mocy której Spółka ma prawo do składania propozycji inwestycyjnych 

dotyczących kapitałowego zaangażowania Spółki podmiotom, dla których 

Zleceniodawca świadczy usługi przygotowania wniosków o dofinansowanie 

projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Dodatkowo Spółka 

ma prawo do tworzenia bazy potencjalnych projektów inwestycyjnych spośród 

ww. podmiotów. 

W ocenie Zarządu postanowienia ww. umowy są istotne dla prowadzonej przez 

Spółkę działalności i możliwości zintensyfikowania jej rozwoju, w tym tworzenia 

nowego portfela inwestycyjnego Spółki. 

Szczegółowe informacje w przedmiocie prowadzonej przez Taxus Fund SA 

działalności zawarte są w publicznych informacjach (dokument informacyjny, 

raporty bieżące, raporty okresowe), przekazywanych przez Taxus Fund SA, jako 

spółkę publiczną, w szczególności w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie 

spółek publicznych, których instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

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 30 

czerwca 2013 roku Taxus Fund SA nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

o rachunkowości. 
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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 3. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu 
kwartalnego, tj. na dzień 14.08.2013 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 

6.090.337 42,87% 6090.337 42,87% 

3. Pozostali 8.117.825 57,13% 8.117.825 57,13% 

 RAZEM 14.208.162 100,00% 14.208.162 100,00% 

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.). 

 

 

 


