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1
LIST DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Spółki TAX-NET S.A. ma przyjemność 
zaprezentować raport roczny z działalności Spółki w roku 
2014. 

Miniony rok był okresem, w którym 
koncentrowaliśmy się na procesach optymalizacji 
i reorganizacji wewnętrznej mających na celu 
zefektywizowanie procesów wewnętrznych po połączeniach 
i przejęciach dokonanych w roku poprzednim. 

Osiągnięte wyniki potwierdzają skuteczność 
podjętych działań – sprzedaż spółki za rok 2014 wyniosła 
9 593 429,10 zł zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 5%. Zarząd spółki realizując politykę 
optymalizacji w zakresie ponoszonych kosztów oraz 
struktury zadłużenia dokonał restrukturyzacji portfela 
klientów. Dzięki tym działaniom zysk ze sprzedaży 
TAX-NET S.A. wyniósł w 2014 r. 610 088,11 zł i był wyższy 
od zysku ze sprzedaży za rok poprzedni o 84%. Stały wzrost 
rentowności oraz ww. działania optymalizacyjne 
zaowocowały obniżeniem udziału zadłużenia 
długoterminowego w sumie bilansowej spółki w stosunku 
do roku poprzedniego z 17,13% do 16,60%.

W ciągu roku obrotowego kapitał zakładowy spółki 
zmniejszył się z 1 928 882,50 zł do 1 878 882,50 zł w wyniku 
umorzenia posiadanych akcji własnych częściowo 
skompensowanego emisją nowych serii akcji w związku 
z nawiązaniem współpracy z nowym podmiotem.

W roku 2015 Zarząd spółki zamierza skoncentrować 
swoje działania na wewnętrznej konsolidacji struktur spółki, 
poprzez intensyfikację ujednolicania procedur wewnętrznych 
oraz wzmożoną pracę nad jakością świadczonych usług.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd TAX-NET S.A.
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2WPROWADZENIE
Wszystkie dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje 
rocznego sprawozdania finansowego przedstawione 
w niniejszym raporcie zostały przeliczone na euro. 
W przypadku pozycji bilansowych dane wyrażone w EURO 
przeliczone zostały według średniego kursu NBP 
przypadającego na dzień bilansowy, tj. 

na 31.12.2013 roku: 1 EUR = 4,1472zł.

na 31.12.2014 roku: 1 EUR = 4,2623zł.

w roku 2013: 1 EUR = 4,2110zł. 

w roku 2014: 1 EUR = 4,1893zł.

Z kolei pozycje z rachunku zysku i strat wyrażone w EURO 
przeliczone zostały według średniego kursu NBP 
obowiązującego na koniec każdego miesiąca danego roku 
obrotowego (średnia z 12 miesięcy), tj. 
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TAX-NET S.A. zarejestrowana w Katowicach przy ul. Ordona 7, 
to firma która powstała z  połączenia kilku innych firm z branży 
rachunkowości i doradztwa podatkowego. W ten sposób powstał 

podmiot, którego wielkość i doświadczenie sprawiają, że ma 

on liczącą się pozycję na rynku polskich usług księgowych 
i doradczych.

Firma prowadzi pełną rachunkowość oraz księgi 
podatkowe swoich Klientów. Zajmuje się 
również kompleksową lub wycinkową 
obsługą kadrowo-płacową oraz podatkową  
i sprawozdawczą w zakresie wymaganym 
przepisami prawa i potrzebami swoich 
Klientów z zastosowaniem optymalizacji 
podatkowej. Prowadzi także różnego 
rodzaju sprawy przed takimi organami jak: 
Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, Urząd 
Kontroli Skarbowej, Izby i Urzędy Celne, 
Państwowa Inspekcja Pracy, PFRON, 
ZUS, WUS, Organy Ewidencyjne, Sądy 
Rejestrowe. Firma skutecznie uczestniczy w 
urzędowych postępowaniach w imieniu i na 
rzecz swoich Klientów na podstawie udzielonych 
pełnomocnictw.

Oferta TAX-NET S.A. skierowana jest zarówno do 
małych, średnich jak i dużych firm. TAX-NET S.A. obsługuje 

Informacje podstawowe3
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Informacje podstawowe
również klientów indywidualnych. 

Biznes w dzisiejszych czasach charakteryzuje się wielką dynamiką  
w zakresie nowych technologii. Dlatego chcąc realizować 

oczekiwania swoich Klientów, w TAX-NET S.A. pracujemy 
na najlepszych programach, odpowiadających 

światowym standardom.

Biuro oferuje prowadzenie księgowości  
z wykorzystaniem danych wprowadzanych 

przez Klienta, co przekłada się na zwiększoną 
efektywność i zminimalizowane ryzyko 

pomyłki związanej z wprowadzaniem danych 
do systemu.

Fundamentami długoterminowego wzrostu 

Spółki są inwestycje w najlepsze 
kadry, doskonałość operacyjna 
i rynkowa oraz innowacje 
organizacyjne i technologiczne. 

Spółka będzie zwiększać efekty synergii 
między segmentami Spółki – książka 

przychodów i rozchodów, księgi handlowe, 
rozliczenia pracownicze, poprzez wykorzystanie efektów 

zarządzania wspólnymi zasobami, wymianę doświadczenia 
i wiedzy oraz ujednolicenie procesów zarządczych.
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Historia4 TAX-NET S.A.  zarejestrowana w Katowicach przy ul. Ordona 
7, to firma która powstała z  połączenia kilku innych firm z 
branży rachunkowości i doradztwa podatkowego. W ten 
sposób powstał podmiot, którego wielkość i doświadczenie 
sprawiają że ma on liczącą się pozycję na rynku polskich usług 
księgowych i doradczych.

Poniżej zaprezentowana jest historia przejęć:

Nazwa 

09/1995

Data zmiany, 
połączenia lub 

zakupu

01/2003

03/2005

08/2005

01/2006

08/2008

01/2008

02/2010

03/2011

07/2011

09/2011

11/2011

01/2012

04/2012

06/2012

08/2012

05/2013

SIMBA S.C. 

SIMBA Sp. z o.o. 

Biuro Doradztwa i Usług Podatkowych E. Kowalczyk 

Księgowość, Podatki, Doradztwo TAX-NET Sp. z o.o. 

Biuro Rachunkowe KLON 

EUROBILANS S.C. 

GRNB PARTNER Sp. z o.o. 

TAX-NET S.A. 

Kancelaria Podatkowa FOCUS M. Kamińska 

Biuro PROFIT W. Dyszy 

Kancelaria Podatkowa PERFEKT E. Tokarska 

Grupa KPD TAX-NET Sp. z o.o. (M.Kilarska) 

Biuro Rachunkowe RENOMA J. Zabielska 

Biuro Usług Księgowo-Podatkowych Joanna Nowak 

Sp. z o.o. EUROIN BRP Sp. z o.o. 

LAURUS Sp. z o.o. 

ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. 

Ground Frost Centrum Usług Sp. z o.o 10 udziałów 

GROUND FROST Sp. Z o.o.

12/2013

04/2014
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Historia
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5 Dane rejestracyjne, skład Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz struktura własności kapitału zakładowego Spółki

Dane rejestracyjne:

Nazwa Spółki  TAX-NET S.A.
KRS  0000349538
NIP  222-00-24-179
REGON 
Kapitał zakładowy 

Siedziba ul. Ordona 7, 40-164 Katowice

Oddziały ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice
ul. Miarki 16, 41-902 Bytom
ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów ul. 
Dworcowa 6, 41-800 Zabrze
ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry 
ul. Aleja Niepodległości 87, 43-100 Tychy
ul. Targowa 20a, 03-731 Warszawa

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu  Grzegorz Wicher
Wiceprezes Zarządu Miłosława Kilarska

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej  Halina Głośna
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Gutowski 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Rady Nadzorczej 

Grażyna Nelip 
Joanna Nowak 
Mariusz Malesza
Mikołaj Wicher  
(od 01-10-2014 r.)

272670528
1.878.882,50 zł
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Dane rejestracyjne, skład Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz struktura własności kapitału zakładowego Spółki



12

Zarząd Grzegorz Wicher – Prezes Zarządu
Ukończył Psychologię na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego . Doświadczenie zawodowe 
zdobywał od 1980 roku na stanowiskach średniego 
szczebla zarządzania w branży budowlano-montażowej 
(Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej w Katowicach; 
Przedsiębiorst wo Budowlano-Montażowe Hutnictwa  w 
Katowicach), a od 1987 roku na stanowisku kierowniczym. 
Od roku 1989 prowadził własną działalność w tej samej 
branży zatrudniając ponad 200 pracowników. Od 1992 roku 
związany z Biurem Rachunkowym SIMBA S.C. Jako 
prokurent uczestniczył w jej przekształceniu i budowie 
biura rachunkowego TAX-NET S.A. w Katowicach. Od 2006 
roku pełni funkcję Prezesa Zarządu KSIĘGOWOŚĆ, 
PODATKI, DORADZTWO TAX-NET Sp. z o.o., a następnie 
TAX-NET S.A. Jako Prezes Zarządu odpowiada w 
szczególności za realizację długoterminowej strategii 
rozwoju firmy poprzez połączenia i przejęcia, 
kształtowanie nowych kierunków rozwoju Spółki oraz 
definiowanie i realizację jej str ategii marketingowej.
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Miłosława Kilarska – Wiceprezes 
Zarządu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych 
studiów Rachunkowość Finansowa na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. Swoją karierę zawodową 
rozpoczęła pracując w dziale księgow ym Grupy Fiat,  a 
następnie prowadząc własne biuro rachunkowe, od 2009 
roku funkcjonujące pod licencjonowaną nazwą Księgowość 
Podatki Doradztwo Grupa TAX-NET Sp. z o.o., a w listopadzie 
2011 roku ostatecznie włączone w struktury TAX-NET S.A. 
Posiada licencję Ministra Finansów do usługowego 
prowadzenia ksiąg oraz jest w trakcie odbywania aplikacji dla 
kandydatów na biegłego rewidenta. W TAX-NET S.A. 
odpowiada za finanse, księgowość, sprawozdawczość, 
budżetowanie oraz controlling wewnętrzny Spółki.
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Halina Głośna - PrzewodniczącyRada
Nadzorcza 

Od 1993 roku zajmuje się problematyką podatkową jako
właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, następnie jako 
współwłaściciel Spółki doradztwa podatkowego. Posiada 
doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych 
występujących w małych i średnich podmiotach 
gospodarczych. Jest ekspertem z zakresu problematyki prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, powiązań tych dziedzin oraz 
ich wpływu na kształtowanie sytuacji prawno-podatkowej 
poszczególnych adresatów norm prawa. W powyższym 
zakresie odpowiada także za kontakty z organami 
podatkowymi  i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jako 
doradca podatkowy specjalizuje się w zagadnieniach związ 
anych z podatkiem od osób fizycznych, podatkiem od 
towarów i usług, zagadnieniami dotyczącymi kontroli 
i postępowania podatkowego.

Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalizacji organizacja  
i zarządzanie przemysłem, ukończyła studia podyplomowe 
Gospodarka Samorządu Terytorialnego  
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i Prawo Podatkowe na SGH w Warszawie oraz Rachunkowość na 
WSB w Poznaniu. Posiadając duże doświadczenie w pełnieniu 
funkcji w organach spółek kapitałowych, dzieli się nim 
doradzając podmiotom kapitałowym w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, nadzorując przekształcenia, fuzje 
i połączenia. 

Dariusz Gutowski - Wiceprzewodniczący 

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych 
z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach.  Od listopada 2011 roku pełni obowiązki 
członka Rady Nadzorczej TAX-NET S.A. W latach 1992- 2005 
prowadził działalność gospodarczą, następnie pełnił funkcję 
Wiceprezesa Zarządu KPD TAX-NET Sp. z o.o. oraz TAX-NET 
S.A. Uczestnik licznych programów szkoleniowych z zakresu 
doradztwa podatkowego. W TAX-NET S.A. zarządza 
oddziałem Spółki w Zabrzu oraz zajmuje się obsługą sieci 
franczyzowych. 
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Grażyna Nelip - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie podatków  
i księgowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 
Ukołczyła Europejskie Prawo Spółek w SGH w Warszawie. 
Posiada wpis na listę Ministra Finansów doradców 
podatkowych oraz licencje do usługowego prowadzenia 
ksiąg. Przez wiele lat członek Zarządu oraz Prezes Spółki 
doradztwa podatkowego GRNB-PARTNER Sp z o.o. Była 
jednym z twórców fuzji ze Spółką doradztwa podatkowego 
TAX-NET Sp z o.o.

Aktualnie członek Rady Nadzorczej w TAX-NET S.A. oraz 
Prezes Spółki doradztwa podatkowego TAX-NET DORADZTWO  
Sp. z o.o. Posiada 20 letnie w zakresie doradztwa 
podatkowego i świadczenia usług księgowych. W pracy 
zawodowej specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, 
kontrolnych i sądowo-administracyjnych w  zakresie podatku 
dochodowego  i podatku VAT, prowadzi szkolenia podatkowe, 
autorka komentarzy prawa podatkowego w Gazecie Prawnej.
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Joanna Nowak - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka WSZM i JO w Katowicach - specjalizacja  
Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobywała w 
dużych polskich firmach oraz zagranicznych podmiotach 
gospodarczych. W latach 2004-2007 prowadziła działalność 
gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych. Skala prowadzonej działalności księgowej, 
oraz dynamiczny rozwój, spowodowały przekształcenie biura 
w 2007 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W TAX-NET S.A. zarządza w oddziale Katowice-Gliwicka.

W latach poprzednich przewodnicząca Stowarzyszenia 
Doradców Podatkowych w Katowicach, członek Rady 
Konsultacyjnej Forum Doradców Podatkowych oraz członek 
Polskiego Instytutu Dyrektorów. Aktualnie członek komisji 
rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.  
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Mikołaj Wicher - Członek Rady Nadzorczej

Mikołaj Wicher ukonczył kulturoznawstwo na wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego z tytułem specjalista 
ds. reklamy i kontaktów z mediami. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał od 2012 r. prowadząc działalność 
gospodarczą w opisanym wyżej zakresie. 

Nowy Członek Rady Nadzorczej jest znaczącym 
akcjonariuszem spółki TAX-NET S.A. Mikołaj Wicher nie 
pełnił w ciągu ostatnich trzech lat funkcji w organach 
zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WALNE 
ZGODMADZENIE 
AKCJONARIUSZY

RADA NADZORCZA

ZARZĄD

BIURO OBSŁUGI 
ZARZĄDU

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI DZIAŁ PRAWNY

DZIAŁ IT
DZIAŁ 

KADRY/PŁACE/
ZUS

DZIAŁ HUMAN 
RESOURCES DZIAŁ MARKETINGU

DZIAŁ KONTROLI 
JAKOŚCI

ODDZIAŁY

PEŁNOMOCNICY 
ZARZĄDU

ASYSTENTKA 
ODDZIAŁU

DIZAŁ KSIĄG 
HANDLOWYCH

DZIAŁ KSIĄŻKI 
PRZYCHODÓW I 
ROZCHODÓW

DZIAŁ
KADRY/PŁACE/

ZUS

DZIAŁ 
OUTSOURCINGU DZIAŁ FRANCZYZY
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Struktura własności kapitału zakładowego Spółki:

TAX-NET S.

A

12,9

6%

Grażyna Nelip

Nelip

11,66%

Mikołaj Wicher
11,66%

Pozostali inwestorzy
28,72%

Stan na dzień 
publikacji raportu 
tj. 29.05.2015

Struktura 
własności kapitału 
zakładowego 
Spółki na koniec 
2014 roku, tj. 
31.12.2014:

Mariusz Malesza
11,66%

Dariusz Gutowski 
11,66%

Halina Głośna
11,66%

Mariusz Malesza
11,98%

Dariusz Gutowski 
11,98%

Halina Głośna
11,98%

Grażyna Nelip
11,98%

Mikołaj Wicher
11,98%

Pozostali inwestorzy
29,48%

Wojciech Kryński
5,32%

Jacek Szwarc
5,32%



21

Struktura własności kapitału zakładowego Spółki:

Jednostki wchodzące w skład grupy 
kapitałowej

TAX-NET DORADZTWO Sp. z o.o.  
TAX-NET FINANSE Sp. z o.o.  
GROUND FROST Sp. z o.o.. 

KRS 0000381240 
KRS 0000398353 
KRS 0000426173

TAX

Gr

Lista osób posiadających co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu

Halina Głośna 
Grażyna Nelip 

Dariusz Gutowski 
Mikołaj Wicher 
Joanna NowakMariusz Malesza 

Mariusz Malesza
11,98%

Dariusz Gutowski 
11,98%

Pozostali inwestorzy
29,48%
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Oferta TAX-NET S.A.6TAX-NET S.A. oferuje innowacyjne podejście do obsługi Klienta 
w biurze rachunkowym. Ta innowacyjność polega na połączeniu 
dotychczasowej roli biura jako ,,głównej księgowej” z 
ważną rolą jaką odgrywa ,,dyrektor ekonomiczny”. Rolą 
głównej księgowej jest rzetelne prowadzenie ksiąg   
co zawiera tradycyjna usługa tj. księgowość uproszczona; 
księgi handlowe lub rozliczenia pracownicze (kadry, płace, 
ZUS). Rola i zadania dyrektora ekonomicznego zawiera usługa 
wsparcia dla biznesu. Usługa ta będzie stale modyfi owana, 
a jej zakres Spółka będzie powiększać w oparciu o analizę 
potrzeb Klientów. 

Trzy główne usługi oferowane przez Spółkę to księgowość uproszczona, 
prowadzenie ksiąg handlowych oraz prowadzenie rozliczeń pracowniczych. 

Spółka prowadzi księgowość uproszczoną, która polega
na prowadzeniu karty podatkowej z VAT (pełna obsługa księgowa dla firm
będących podatnikami VAT); prowadzeniu ryczałtu bez VAT (pełna obsługa 
księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego 
nie będących podatnikami VAT); prowadzeniu ryczałtu z VAT (pełna obsługa 
księgowa dla firm rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego 
będących podatnikami VAT); prowadzeniu książki przychodów i rozchodów bez 
VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących książkę); prowadzeniu książki 
przychodów i rozchodów z VAT (pełna obsługa podmiotów prowadzących 
książkę będących podatnikami VAT).

Drugi rodzaj usługi to prowadzenie ksiąg handlowych 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (DZ.U.  

Trzy główne usługi oferowane 
przez Spółkę to księgowość up-
roszczona, prowadzenie ksiąg 
handlowych oraz prowadzenie 
rozliczeń pracowniczych. 
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Oferta TAX-NET S.A.
nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), w oparciu o dostarczone dowody 
księgowe, przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. Usługa ta zawiera weryfi ację poprawności 
dokumentów księgowych, dekretację dokumentów i 
księgowanie operacji gospodarczych na kontach, sporządzanie 
rejestrów VAT, obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji 
podatkowych, sporządzanie sprawozdań finanso ych, 
sprawozdań statystycznych GUS oraz zestawień 
rozrachunków, prowadzenie ewidencji środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych oraz reprezentację 
podatnika przed Urzędami.

Trzeci rodzaj usług to prowadzenie rozliczeń 
pracowniczych. Usługa ta obejmuje zakładanie i weryfi ację akt
osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem pracownika 
oraz zmiany w trakcie zatrudnienia, sporządzanie dokumentów związanych 
ze zwolnieniem pracownika, rozliczanie pracowników zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i dzieło, rozliczanie 
wynagrodzenia z tytułu posiedzeń Zarządu i Rad Nadzorczych, sporządzanie 
deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, sporządzanie miesięcznych 
raportów rozliczeniowych za pracowników i właścicieli, reprezentowanie 
klienta przed kontrolami z ZUS i Urzędu Skarbowego.

Spółka oferuje również usługę wsparcia biznesu, która zawiera pełen 
wachlarz usług doradczych, w tym:  doradztwo podatkowe, doradztwo 
kadrowo-płacowe, doradztwo personalne, optymalizację i controling oraz 
reorganizację działu lub firmy; usługi finansowe, szkolenia oraz tłumaczenia 
specjalistyczne. 

Trzy główne usługi oferowane 
przez Spółkę to księgowość up-
roszczona, prowadzenie ksiąg 
handlowych oraz prowadzenie 
rozliczeń pracowniczych. 



24

Rynek oraz otoczenie konkurencyjne7 W roku 2014 w Polsce zarejestrowanych było prawie 50 
tysięcy aktywnych podmiotów działających w branży1. 

Zmiany w liczbie aktywnych podmiotów, kwartalnie, 
w okresie 5 lat poprzedzających 2014 przedstawiają się 
następująco:
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1.Obejmującej działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe. Zgodnie z podklasą 69.20.Z PKD 
działalność ta obejmuje przede wszystkim:

- księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie;
- sporządzanie sprawozdań i bilansów finanso ych;
- kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finanso ych (działalność biegłych  
księgowych/ biegłych rewidentów);
- przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w elach podatkowych;
- doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta natomiast nie obejmuje w szczególności:
- przetwarzania danych, sklasyfi owanego w 63.11.Z;
- konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków,  
sklasyfi owanej w 70.22.Z;
- ściągania należności płatniczych, sklasyfi owanego w 82.91.Z.

2. Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny.
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Rynek oraz otoczenie konkurencyjne
Ze względu na miejsce prowadzonej działalności, podział 
podmiotów zajmujących się działalnością rachunkową 
i podatkową przedstawia się następująco2:

Wojewódźtwo 

Ilość podmiotów zajmujących się 

działalnością rachunkową i 

podatkową 

% 

mazowieckie 10 325 22.0 % 

śląskie 5 259 11,2 % 

wielkopolskie 4 847 10,3 % 

dolnośląskie 4 119 8,8 % 

małopolskie 3 849 8,2 % 

pomorskie 3 096 6,6 % 

łódzkie 2 694 5,8 % 

zachodniopomorskie 2 395 5,1 % 

kujawsko-pomorskie 2 031 4,3 % 

1 540 3,3 % lubelskie 

1 535 3,3 % 

warmińsko-mazurskie 1 224 2,6 % 

opolskie 1 114 2,4 % 

lubuskie 1 087 2,3 % 

podlaskie 881 1,9 % 

świętokrzyskie 854 1,8 % 

podkarpackie 
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Z tego największe podmioty3 (w liczbie 36) działały w 7 
województwach:

• 19	podmiotów	w	woj.	mazowieckim	(52,8	%);

• 7	podmiotów	w	woj.	małopolskim	(19,4	%);

• 4	podmioty	w	woj.	wielkopolskim	(11,1	%);

• 2	podmioty	w	woj.	śląskim	i	woj.	łódzkim	(5,6	%);

• po	1	podmiocie	woj.	dolnośląskim	i	lubuskim	(2,8	%).

W woj. śląskim zarejestrowano 5.259 podmiotów. Zmiany 
aktywnych podmiotów w woj. śląskim przedstawiają się 
następująco4:
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3. Podmioty niefinanso ane zarejestrowane w rejestrze REGON, które opublikowały w Monitorze Polski „B” swoje 
sprawozdanie finansowe – jednostkowe, skonsolidowane bądź w obu wariantach – za rok 2010 lub podobny okres 
obrachunkowy, którego większa część przypadała na ten rok.
4. Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny.
5. Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny.
6. Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny.
7. GUS za zatrudnione uważa osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
8. Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny.

Wśród największych podmiotów wymienionych wyżej, w woj. 
śląskim swoją działalność prowadzą:

• FIAT	SERVICES	POLSKA	SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;

• ARCELORMITTAL	 SHARED	 SERVICE	 CENTRE
CENTRE	 EUROPE	 SPÓŁKA	 Z	 OGRANICZONĄ	
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia 
działalności jest indywidualna działalność gospodarcza (34 
954 podmiotów - 74,6%), spółka cywilna (5 233 - 11,2%) 
i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (4 870 - 10,4%5).

Najczęściej występującymi formami własności jest natomiast 
własność krajowych os. fizycznych (44 254 podmiotów – 
94,5%), samorządowa (1 010 podmiotów – 2,1%) i prywatna 
krajowa pozostała (961 podmiotów – 2,1%)6. 

Na rynku przeważają podmioty zatrudniające7 do 9 osób, jest 
ich 45 643 (97,4 %). 1 120 podmiotów zatrudnia między 10 a 
49 osób (2,4 %). Od 50 do 249 zatrudnionych jest w 68 
podmiotach (0,1%). Natomiast jedynie 19 podmiotów 
zdecydowało się na zatrudnienie ponad 250 pracowników 
(0,0 %)8.
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Ranking największych podmiotów działających w branży:



2
9

Nazwa podmiotu Aktywa razem (zł) Kapitał własny (zł) Przychody netto ze 
sprzedaży (zł) Wyniki netto (zł) ROA (%) ROE (%) 

16 
BRVZ SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
65 096 687,58 49 498 661,50 78 382 262,96 40 062 742,37 61,5 80,9 

17 
KPMG SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
82 854 483,20 70 823 750,73 76 810 404,38 39 484 091,77 47,7 55,8 

18 

ARCELORMITTAL SHARED 
SERVICE CENTRE EUROPE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

61 417 318,00 2 315 567,38 69 337 370,22 1 224 155,10 2,0 52,9 

19 

INTERTRADING SYSTEMS 
TECHNOLOGY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

17 029 906,60 7 381 685,58 69 137 779,32 376 054,03 2,2 5,1 

20 
Grupa Kapitałowa POL-ORSA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

79 051 371,54 38 923 697,63 53 273 124,67 -493 827,21 -0,6 -1,3 

21 
BDO SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
16 424 314,99 8 309 055,36 49 524 003,46 157 691,43 1,0 1,9 

22 BBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 29 004 955,60 26 125 946,66 46 499 035,78 7 169 834,07 24,7 27,4 

23 
APCE SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
22 618 629,02 15 209 962,46 41 030 956,66 1 271 816,51 5,6 8,4 

24 
ORLEN KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

19 574 110,82 8 638 193,11 38 735 273,30 2 638 047,46 13,5 30,5 

25 

CARLSBERG ACCOUNTING 
SERVICE CENTRE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

14 457 300,00 4 400 000,00 33 298 700,00 3 379 500,27 23,4 76,8 

26 

GRANT THORNTON 
FRĄCKOWIAK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

13 409 468,69 5 116 922,21 32 337 397,86 752 434,17 5,6 14,7 

27 

TRINITY CORPORATE 
SERVICES SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

26 331 000,00 11 044 800,00 26 685 800,35 3 028 400,00 11,5 27,4 

28 
REFRESCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

175 804 182,64 74 990 907,50 25 293 441,12 2 167 049,37 1,2 2,9 

29 
CEZ POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ 

128 533 265,09 5 740 221,68 24 008 722,80 233 849,10 0,2 4,1 

30 BUSINESS SUPPORT 
SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA 12 605 600,73 7 716 158,35 22 716 665,59 7 235 343,37 57,4 93,8 

31 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
POLSKA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

34 923 200,23 26 825 100,00 19 194 900,00 3 723 300,00 10,7 13,9 

32 
MAN ACCOUNTING CENTER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

7 696 781,27 1 060 658,73 19 168 870,51 -3 483 101,84 -45,3 -328,4 
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Nazwa podmiotu Aktywa razem (zł) Kapitał własny (zł) Przychody netto ze 
sprzedaży (zł) Wyniki netto (zł) ROA (%) ROE (%) 

32 
MAN ACCOUNTING CENTER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

7 696 781,27 1 060 658,73 19 168 870,51 -3 483 101,84 -45,3 -328,4 

33 Grupa Kapitałowa TAX CARE 
SPÓŁKA AKCYJNA 17 757 200,78 1 037 675,47 14 017 660,97 -3 879 023,71 -21,8 -373,8 

34 
KPI BUSINESS SERVICES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

54 266 979,46 52 030 484,10 13 015 246,50 5 494 396,10 10,1 10,6 

35 TAX CARE SPÓŁKA AKCYJNA 11 297 201,04 -3 498 565,27 3 547 665,74 -8 415 264,06 -74,5 240,5 

36 BDO POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA 1 012 656,20 1 012 656,43 2 106 199,31 687 072,87 67,9 67,9 

37 ICOMARCH24 SPÓŁKA 
AKCYJNA 1 357 054,84 1 095 181,06 1 320 697,92 -1 106 610,05 -81,5 -101,0 

38 Grupa Kapitałowa 
SPÓŁDZIELNIA COTTON-TECH 80 205 795,90 44 881 307,74 1 029 173,70 922 595,57 1,2 2,1 

39 
MESP CENTRAL EUROPE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

22 526 734,58 -38 777 254,38 -3 979,43 2 005 277,97 8,9 -5,2 

Zgodnie z danymi GUS z 2011 r. działało 1.716,3 tys. aktywnych 
podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, 54,9 tys. 
podmiotów zatrudniających między 10 a 50 pracowników  
i 16,3 tys. podmiotów zatrudniających między 50 a 250 
pracowników. Firmy te korzystały z usług księgowych  
w następującej formie: 

• zewnętrzne	biura	rachunkowe	(903	312);
• własny	księgowy	(212	544);
• samodzielna	księgowość	–	program	księgowych

(283	392);
• samodzielna	 księgowość	 –	 księgowość	 on-line

(371	952)9.

Na potrzeby raportu infakt.pl pt. „Księgowość mikro i małych 
firm w Polsce 2011” przeprowadzono badania na grupie 
450 przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników 
(zastosowano metodę wywiadu internetowego wypełnianego 
samodzielnie (CAWI)). 

9. 
Raport „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011” przeprowadzony na przełomie 2010 i 2011 przez portal 

infakt.pl we współpracy z firmą bad wczą „4P Research Mix”.
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Połowa ankietowanych mikro i małych przedsiębiorców 
wystawia miesięcznie poniżej 15 faktur (odpowiednio: 1-5 faktur 
wystawia 20% ankietowanych, 6-15 faktur – 30%). Jedynie 
4% przedsiębiorców wystawia ponad 100 faktur miesięcznie. 
69% z nich rozlicza się miesięcznie, 20% kwartalnie, pozostali 
natomiast nie są podatnikami VAT (osiągnięto zbliżone 
wyniki jeśli chodzi o rozliczanie się z podatku dochodowego). 
77% mikro i małych firm rozlicza się w oparciu o księgę 
przychodów i rozchodów. Faktury są najczęściej wystawiane 
za pomocą programu do wystawiania faktur online (41%), 
drugą najczęstszą metodą jest program do wystawiania 
faktur zainstalowany na komputerze (36%), w pozostałych 
przypadkach faktury wystawiane są ręcznie lub za pomocą 
programu MS Excel. Dla 70% ankietowanych miesięczne 
koszty prowadzenia księgowości oscylują w granicach 100-
500 zł. Jednocześnie jedynie 10% ponosi niższe koszty, a 
jedynie 6% wydaje na to ponad 1000 zł. Wśród powodów 
prowadzenia księgowości samodzielnie wśród ankietowanych 
dominują opinie iż nie jest to trudne (60%), nie mają zbyt 
wielu dokumentów (55%), mają oprogramowanie, które im 
to ułatwia (40%), a usługi biur rachunkowych są zbyt drogie 
(34%). Jedynie 1% ankietowanych uznało, że w ich pobliżu nie 
ma biura rachunkowego. 

Rynek usług księgowych jest rynkiem stabilnym. Z 
doświadczenia TAX-NET S.A. wynika, że tendencje zarysowane 
w badaniach z lat ubiegłych zachowują swoją aktualność. 
Pozwala to na przemyślane tworzenie długoterminowej 
strategii i tworzenie odpowiedzi na realne potrzeby 
przedsiębiorców. 

Za główne problemy związane ze współpracą z biurami 
rachunkowymi ankietowani wymienili problemy praktyczne 
(konieczność dowozu dokumentów, brak/niski poziom 
doradztwa w zakresie optymalizacji i konieczność prowadzenia 
równoległej ewidencji we własnej firmie, brak wcześniejszej 
informacji o wysokości podatku, brak odpowiedzialności za 
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ewentualne błędy w ewidencji)(79%), problemy z komunikacją 
(potrzeba częstych dojazdów do biura, brak bieżącego dostępu 
do informacji, ustne udzielanie odpowiedzi)( 52%) i problemy 
z dokumentami (brak wglądu w szczegółowe zestawienia 
przychodów i kosztów, utrudniony dostęp do faktur)(25%).

Oferta TAX-NET S.A. eliminuje problemy znane 
ze współpracy z innymi biurami rachunkowymi. 
Konieczność dowozu dokumentów rozwiązana została przez 
możliwość przesłania dokumentów w wersji on-line, a w 
szczególnych przypadkach oferujemy możliwość dowozu 
dokumentów do naszych biur przez naszego kuriera. Powołana 
do życia firma córka TAX-NET DORADZTWO odpowiada 
na zapotrzebowanie w zakresie doradztwa podatkowego 
i optymalizacji. Problem braku dostępu do ewidencji i 
informowania o wysokości podatku rozwiązywany jest na 
wiele sposobów w zależności od potrzeb klienta. Na życzenie 
klientów udostępniamy im ich pełna dokumentację księgową. 
Może to przybrać formę dostępu do systemu on-line, w 
którym klient otrzymuje informacje o swojej działalności. 
Przypomnienie o dacie i wysokości podatku do zapłacenia 
dostarczane jest w formie komunikatów e-mail lub SMS. 

Ponadto, usługi biur rachunkowych zyskały w ostatnim 
czasie w oczach klientów, którzy zaczęli bardziej doceniać ich 

Oferta TAX-NET S.A. eliminuje 
problemy znane ze współpracy 
z innymi biurami rachunkowymi. 
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niski koszt w czasie kryzysu oraz pozbyli się dotychczasowych 
uprzedzeń na temat tego rodzaju współpracy. 

Analizy rynku przewidują, że usługi biur rachunkowych 
będą jeszcze znaczniej wypierać pracę etatowych 
księgowych w ciągu najbliższych lat. Daje to duży 
potencjał TAX-NET S.A. na rozwój i potencjalne 
pozyskanie nowych klientów.
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Ryzyko8Ryzyko konkurencji
Należy pamiętać o silnej i cały czas rosnącej konkurencji 
ze strony innych biur księgowych, która jest jednym z istot-
nych czynników realnego zmniejszenia liczby podmiotów 
korzystających z usług TAX-NET S.A.

Ryzyko koniunktury gospodarczej
Sytuacja makroekonomiczna w kraju ma znaczący wpływ na 
rynek dóbr konsumpcyjnych i jest silnie związana z popytem 
na usługi oferowane przez TAX-NET S.A. Znaczące pogarsza-
nie koniunktury, które można zaobserwować od kilkunastu 
miesięcy sprzyja zmniejszeniu popytu na usługi oferowane 
przez Spółkę. Kontynuacja zmniejszania tempa wzrostu 
produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub 
nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analog-
icznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację 
finanso ą Spółki.  
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Ryzyko likwidowania działalności 
gospodarczych po upływie 2 letniego 
okresu preferencyjnych składek ZUS 
Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą 
skorzystać z niższych, preferencyjnych stawek ZUS. Istnieje 
ryzyko, że po okresie dwóch lat, działalność gospodarcza zos-
tanie zlikwidowana, co wpłynie na realne zmniejszenie licz-
by podmiotów korzystających z usług Spółki. W chwili obec-
nej ilość podmiotów, które obsługuje TAX-NET S.A., a które 
korzystają z preferencyjnych stawek ZUS jest jednak znikoma.  

Ryzyko związane z nieściągalnością 
należności od odbiorców
Działalność Spółki charakteryzuje umiarkowany poziom ryzy-
ka związany z nieściągalnością należności od obsługiwanych 
podmiotów. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez wzmożoną 
windykację. Ewentualny wzrost niespłaconych należności 
może spowodować pogorszenie wyników finansoych Spółki 
oraz negatywnie oddziaływać na jej płynność finansową. 
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Misja społeczna9 Prowadząc działalność gospodarczą, TAX-NET S.A. przyjmuje 
zasady zrównoważonego rozwoju, który jest realizowany w 
następujących obszarach działalności przedsiębiorstwa:

• działania	prospołeczne,

• polityka	równych	szans	w	zatrudnianiu,

• przestrzeganie	praw	konsumenta,

• ochrona	środowiska,

Działania prospołeczne i wpływ na 
społeczności lokalne
Strategia działalności TAX-NET S.A. zakłada nie tylko dążenie 
do rentowności firm , lecz również wywieranie pozytywnego 
wpływu na społeczność lokalną i globalną. Pozytywny wpływ 
na społeczności rozumiemy przy tym nie tylko jako stosowanie 
i promowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, ale 
również udział w akcjach charytatywnych i sponsoring.

Dlatego też TAX-NET S.A. wspiera Fundację ISKIERKA na rzecz 
dzieci z chorobami nowotworowymi.  

Polityka równych szans w zakresie 
zatrudnienia i przestrzegania praw 
pracowniczych
TAX-NET S.A. przestrzega zapisów Dyrektyw Rady i Parlamentu 
Europejskiego dotyczących równych szans dla wszystkich w 
ramach prowadzonej polityki rekrutacji i zatrudnienia. TAX-
NET S.A. wypełnia zalecenia Wspólnoty Europejskiej w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równych szans 
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Misja społeczna rozwoju na płaszczyźnie zawodowej, prywatnej i społecznej.

Firma w żaden sposób, zarówno na etapie rekrutacji,  
jak i zatrudnienia, nie dyskryminuje, ani nie faworyzuje osób 
ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek i staż pracy, orientację 
seksualną, stan cywilny oraz rodzinny.

TAX-NET  S.A. zobowiązuje się do równego wynagradzania 
pracowników za tę samą pracę niezależnie od płci, rasy, 
pochodzenia etnicznego, wyznania lub światopoglądu, 
niepełnosprawności, wieku i stażu pracy, orientacji seksualnej, 
stanu cywilnego oraz rodzinnego.

Firma nie różnicuje pracowników niezależnie od ww. czynników 
w dostępie do rozwoju zawodowego, w tym szkoleń, kursów 
oraz innych projektów przyczyniających się do podniesienia 
kwalifi acji. Firma umożliwia i ułatwia elastyczne 
zorganizowanie czasu i miejsca pracy osobom, które z racji 
sytuacji socjalnej, osobistej, 
zdrowotnej lub jakiejkolwiek 
innej są zainteresowane 
zmianą, nawet czasową, trybu 
pracy. Firma zobowiązuje się do 
szczególnego przestrzegania 
niniejszej zasady w odniesieniu 
do kobiet w ciąży i karmiących 
oraz osób wychowujących, w 
tym samotnie, dzieci.

TAX-NET S.A. przeciwdziała 
także jakimkolwiek próbom 
dyskryminacji mogącej się 
pojawić ze względu na płeć, 
rasę, pochodzenie etniczne, 
wyznanie lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek  
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i staż pracy, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, 
sytuację materialną na poziomie kontaktów pomiędzy 
poszczególnymi pracownikami.

TAX-NET S.A. popiera zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych. W 2014 r. Spółka otrzymała wyróżnienie 
w Województwie Śląskim w konkursie „LODOŁAMACZE” w 
kategorii Otwarty Rynek. W czwartym kwartale 2014 roku 
Spółka zatrudniała 23 osoby niepełnosprawnych.

Dostrzegając wiele nierówności ekonomicznych i społecznych 
na poziomie wspólnot lokalnych, Firma zobowiązuje się 
również w miarę posiadanych zasobów i możliwości wspierać 
wyrównywanie szans startu w szczególności w odniesieniu do 
dzieci pochodzących z biednych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym rodzin.

Mając świadomość niepełnej wiedzy dotyczącej potrzeb 
pracowników pozostajemy otwarci na jakiekolwiek propozycje 
oraz inicjatywy wprowadzające w życie politykę równych 
szans.

Spółka wspiera też delegaturę regionalną Rotary International 
w Katowicach.

Przestrzeganie praw konsumenta
TAX-NET S.A. dbając o dobro klienta stosuje się do 
wszystkich obowiązujących praw konsumenckich 
uregulowanych polskim prawodawstwem, jak 
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również regulacjami Unii Europejskiej w tym zakresie. Zgodnie 
z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym firma
zobowiązuje się do udzielania jasnych i niewprowadzających 
w błąd informacji dotyczących oferowanych produktów, 
spełnienia przez wszystkie produkty sprzedawane na terenie 
Unii Europejskiej wysokich norm bezpieczeństwa oraz ochronę 
ekonomicznych interesów konsumenta.

Klientom TAX-NET S.A. przysługują również inne prawa 
wynikające z indywidualnych ustaleń określonych w umowach 
współpracy kooperacyjnej, które uwzględniają indywidualne 
oczekiwania i możliwości realizacji zobowiązań przez firmę
wobec klientów.

Polityka ochrony środowiska
W zakresie ochrony środowiska TAX-NET S.A. stawia sobie 
za cel doskonalenie jakości procesów poprzez stosowanie 
najnowszych rozwiązań technologicznych i jakościowych w 
kierunku zapobiegania błędom, zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko 
naturalne. Celem jest również spełnianie wymagań 

prawnych i innych wymagań dotyczących 
aspektów środowiskowych zidentyfi owanych 

w Firmie. 
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Polityka rachunkowości10
Spółka nie sporządza sprawozdania finansowego 
skonsolidowanego z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 
58 ustawy o rachunkowości. 

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości obowiązującymi w jednostkach
kontynuujących działalność. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia 
gospodarcze zgodne z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie 
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny.

10.1.Rachunek zysków i strat
101.1. Przychody 

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty 
netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od 
towarów i usług (VAT) ujmowane  w okresach, których dotyczą.

10.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje 
koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część 
kosztów pośrednich.

10.1.
10.1.1.

10.1.2.
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Polityka rachunkowości
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

• Pozostałe	 przychody	 i	 koszty	 operacyjne	 pośrednio
związane z działalnością Spółki  w zakresie m.in. zysków i
strat ze zbycia niefinanso ych aktywów trwałych,
aktualizacji wyceny aktywów niefinanso ych,
utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko,
kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania
darowizn,

• Przychody	 finansow 	 z	 tytułu	 dywidend	 (udziałów
w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich
różnic kursowych nad ujemnymi,

• Koszty	 finansow 	 z	 tytułu	 odsetek,	 strat	 ze	 zbycia
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,

• Straty	i	zyski	nadzwyczajne	powstałe	na	skutek	trudnych
do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym
ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością
operacyjną.

10.1.3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

• bieżące	 zobowiązania	 z	 tytułu	 podatku	 dochodowego
od osób prawnych,

• zmiany	stanu	aktywów	oraz	rezerwy	z	tytułu	odroczonego
podatku dochodowego.

10.1.3.
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10.2. Bilans
10.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według 
cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac 
rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy 
umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:
• koszty	 prac	 rozwojowych	 zakończonych	 pozytywnym

wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
• nabytą	wartość	firm ,
• nabyte	 	 prawa	 majątkowe,	 prawa	 pokrewne,	 licencje

i koncesje,
• nabyte	 prawa	 do	 wynalazków,	 patentów,	 znaków

towarowych, wzorów użytkowych,
• know-how.

Na podstawie art. 44b ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości 
jednostka przedłuża okres amortyzacji wartości firmy do 
lat 20. Jednostka dokonuje licznych przejęć i połączeń, co 
skutkuje szybkim i znaczącym wzrostem wartości firmy w 
bilansie. Amortyzowanie tych pozycji w okresie pięcioletnim 
spowodowałoby znaczące zniekształcenie obrazu wyników 
finanso ych jednostki z uwagi na długi horyzont inwestycyjny 
przeprowadzanych transakcji.

10.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po 
aktualizacji wyceny składników majątku),  pomniejszonych o 
skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu 
utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje 
ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, 
montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do 
używania. 

10.2.
10.2.1.

10.2.2.
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Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy 
od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji 
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności.

10.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości 
ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości.  Do ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty 
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finanso ania i 
związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza 
się o uzyskane przychody z nimi związane.

10.2.4. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje jednostki są to aktywa nabyte w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości 
tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, 
dywidend (udziału w zyskach) lub innych pożytków, w tym 
również w transakcji handlowej.

Inwestycje to m.in. aktywa finansowe oraz te nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są używane 
przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia 
korzyści.

Inwestycje długoterminowe zaliczane do aktywów 
trwałych jednostki to takie, które są płatne i wymagane lub 
przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od 
dnia bilansowego, od daty założenia, wystawienia lub nabycia, 
z wyłączeniem aktywów pieniężnych.

Inwestycje długoterminowe to:
• nieruchomości,
• wartości	niematerialne	i	prawne,
• długoterminowe	aktywa	finansow

10.2.3.

10.2.4.
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10.2.4.1. Inwestycje w nieruchomości

Nieruchomości, które nie są używane przez jednostkę, lecz 
zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, są 
zaliczane w jednostce do nieruchomości inwestycyjnych.

Inwestycją w nieruchomości jest nieruchomość (grunty 
albo budynki, części budynku lub oba składniki łącznie), 
utrzymywana w celu uzyskiwania pożytków z wynajmu lub 
korzyści wynikających z przyrostu wartości tej nieruchomości, 
pod warunkiem że nie jest ona przeznaczona do:

1) użytku na własne potrzeby w procesie produkcji, dostawy
dóbr lub świadczenia usług albo do własnej działalności
administracyjnej,

2) sprzedaży w toku zwykłej działalności.

Do inwestycji w nieruchomości zalicza się między innymi:

1) grunt utrzymywany w celu osiągnięcia w długim okresie
korzyści wynikających z jego wartości,

2) grunt utrzymywany bez określonego przeznaczenia,
który z tej przyczyny uznaje się za inwestycję dokonaną
w celu, o którym mowa w punkcie poprzednim,

3) budynek posiadany przez jednostkę, albo zaliczony do 
aktywów na podstawie umowy leasingu finansowego, 
który został na podstawie jednej lub więcej umów 
oddany w najem,

4) nieużywany na własne potrzeby budynek, który
jednostka utrzymuje w celu oddania go w najem na
podstawie jednej lub więcej umów.

Jednostka wycenia inwestycje w nieruchomości w cenie 
rynkowej.

10.2.4.2. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne

10.2.4.1.

10.2.4.2.
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Jednostka kwalifikuje do inwestycji długoterminowych 
wartości niematerialne i prawne, jeżeli zostały nabyte w celu 
osiągnięcia korzyści wynikających z ich posiadania.

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne wycenia się 
według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. 

10.2.4.3. Długoterminowe aktywa finansowe:

Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Udziały lub akcje po początkowym ujęciu w cenie nabycia 
podlegają przeszacowaniu do wartości w cenie rynkowej.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia 
się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty. Wartość w cenie nabycia przeszacowuje się do 
wartości w cenie rynkowej.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych zaliczone 
do aktywów trwałych wycenia się metodą praw własności.   

10.2.5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 
ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

10.2.6.  Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, 
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o 
odpisy aktualizujące).

10.2.7. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy 
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

10.2.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych 
dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych 
okresów sprawozdawczych.

10.2.4.3.

10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.
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10.2.9.	 Kapitały	 (fundusze)	 własne ujmuje się w księgach 
rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów 
i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy 
Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej 
w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje 
się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia 
z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki 
wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 
pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów 
emisji zaliczana jest do kosztów finanso ych. 

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i 
wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.

10.2.10. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu 
prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się 
je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finanso ych lub strat nadzwyczajnych, 
zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się 
wiążą.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na 
bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

10.2.11. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty 

z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z 
umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne 
aktywów finanso ych lub wymiany na instrumenty finansowe
– które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty 

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.
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bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań 
z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. 
Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

10.2.12. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne  
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych  
zobowiązań przypadających na bieżący okres  
sprawozdawczy. 

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z
zachowaniem zasady ostrożności, obejmują
w szczególności:

• równowartość	 otrzymanych	 lub	 należnych	 od
kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych,

• środki	pieniężne	otrzymane	na	 sfinanso anie	nabycia
lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków
trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli
stosownie do innych ustaw nie zwiększają one
kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają
stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle
do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych
od środków  trwałych lub kosztów prac rozwojowych
sfinanso anych z tych źródeł,

• ujemną	wartość	firm ,

• nadwyżka zafakturowanych	 przychodów	 nad	 
zarachowanymi dotycząca kontraktów  
długoterminowych.

10.2.12.
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Wybrane elementy 
analizy finansowej11

11.1. Przychody
Przychody 2014 2014 Zmiana  

PLN EUR 

3 227 870 764 547 6% 
165 663 6% 
104 160 -5% 
201 546 -3% 
73 489 -11% 
95 061 -3% 
76 529 -7% 
34 009 26% 
2 196 -31% 

4 687 528 1 375 215 38% 
195 346 0% 
148 660 -9% 
150 119 -10% 
394 619 81% 
22 210 33% 

0 0% 
19 780 11% 

118 065 124% 

1 551 941 370 454 2% 

92 696 3% 
69 078 -1% 
72 509 6% 
81 225 6% 
29 041 -8% 
12 135 -11% 
7 584 5% 
6 186 0% 

144 001 34 374 -10,2% 

KpiR 
Mikołów 
Katowice I 
Katowice II 
Zabrze 
Bytom 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Outsourcing
Warszawa 
Księgi Handlowe
Mikołów 
Katowice I 
Katowice II 
Zabrze 
Bytom 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Outsourcing
Warszawa 
Rozliczenia 
pracownicze 
Mikołów 
Katowice I 
Katowice II 
Zabrze 
Bytom 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Outsourcing
Warszawa 
Pozostałe 
przychody 
Przychody razem 9 593 429 2 289 984 5,9% 

Zmiana  

-1% 
5% 

-6% 
-3% 

-11% 
-3% 
-8% 
26% 

-31% 

12% 
0% 

-10% 
-11% 

3% 
32% 
0% 

11% 
123% 

2% 

3% 
-2% 
5% 
6% 

-8% 
-11% 
5% 
23% 

-10,7% 

5,4% 

2013 

3 227 870 
660 005 
463 337 
872 636 
346 242 
412 262 
346 747 
113 241 

13 400 

4 193 
824 822 277 

688 813 
705 566 

1 610 111
70 311 

0 
74 738 

222 008 

1 522 462 

378 135 
294 090 
288 137 
321 088 
132 368 
57 161 
30 383 
21 100 

161 245 

9 105 401 

2013 

766 533 
156 734 
110 030 
207 228 
82 223 
97 901 
82 343 
26 892 
3 182 

995 921 
195 269 
163 575 
167 553 
382 358
16 697 

0 
17 748 
52 721 

361 544 

89 797 
69 839 
68 425 
76 250 
31 434 
13 574 
7 215 

0

38 291 

2 162 289  

694 010
436 356
844 336
307 868
398 241
320 602
142 473

9 200

818 361
622 782
628 892

1 653 178
93 043

0 
82 865

494 608

388 333
289 387
303 760
340 275
121 661
50 839
31 771
25 915

11 894 0% 0% 49 826

70 130 0% 0% 293 796

0 0% 0% 0



49

Przychody netto ze sprzedaży w 2014 roku 
wyniosły 9.593.429 zł (2.289.984 EUR) i były 
wyższe od przychodów w 2013 roku o 488.028 zł,
co daje wzrost na poziomie 5% rok do roku. Największy wzrost 
można zaobserwować w segmencie obsługi klientów na księgach 
handlowych. Przychody w tym segmencie wyniosły 4.687.528 zł 
(370.454 EUR) co daje 12% wzrostu w stosunku do  roku 2013. 
Minimalnie spadły przychody z obsługi klientów na książce 
przychodów i rozchodów  - o 1%. Również przychody w segmencie 
rozliczeń pracowniczych utrzymały się na zbliżonym poziomie 
I wzrosły w stosunku do roku 2013 o 2%. W 2014 roku wynosiły  
1.551.941 zł (370.454 EUR), natomiast w roku 2013 1.522.462 zł 
(361.544 EUR). 
Struktura przychodów w 2014 roku była następująca: 33% - 
książka przychodów i rozchodów, 49%  - księgi handlowe, 16% - 
rozliczenia pracownicze, 2% - pozostałe przychody. 
W segmencie książki przychodów i rozchodów największy wzrost 
można zaobserwować w oddziale w Tychach. Przychody w tej filii 
wzrosły o 21%  w stosunku do 2013 roku. 
W segmencie ksiąg handlowych Spółka zanotowała znaczący, bo 
aż 55% wzrost przychodów z outsourcingu usług księgowych w 
stosunku do 2013 roku. Usługi outsourcingu księgowego to 
tradycyjna księgowość w nowoczesnym wydaniu. Miejscem 
świadczenia usługi jest siedziba klienta. Tam specjalnie 
dedykowany pracownik TAX-NET S.A. pracuje pod nadzorem 
biura. Zaletą tego rodzaju usługi jest obecność pracownika w 
firmie Klienta i pomoc przy bieżących zadaniach przy pełnym 
wsparciu merytorycznym TAX-NET S.A.  Na rynku usług 
księgowych usługa tego typu cieszy się coraz  większym 
zainteresowaniem, co potwierdza trend wzrostowy przychodów 
z tego rodzaju usług rok do roku. 
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Segment rozliczeń pracowniczych charakteryzuje się dużą 
stabilnością. W większości oddziały utrzymały przychody 
w tym segmencie na poziomie zbliżonym do roku 2013.

11.2. Pozostałe pozycje RZiS

Kursy 

Przychody Zmiana 2014 2013 Zmiana 

PLN EUR 

Koszty z działalności 
operacyjnej 2,4% 2 083 718  2,9% 

Zysk ze sprzedaży  83,9% 84,9% 

1,2% 1,7% EBITDA 
% przychodów -0,4% -0,4% 
Amortyzacja 8,6% 9,1% 

-2,3% -1,8% EBIT (zysk z działalności 
operacyjnej) 
% przychodów -0,4% -0,4% 
Koszty finansowe, netto -21,6% 0,5% 
Zysk brutto 4,2% 4,8% 
Podatek dochodowy -61,9% 0,5% 
Zysk netto 99,9% 101% 

4,211 

2013 

8 774 535 

330 865 

830 081 
9,1% 

266 376 

563 705 

6,2% 
141 643 
422 062 
249 491 
172 571 

2014 

8 984 841

608 588

840 184
8,8% 

289 210

550 974

5,7% 
126 481
439 481
94 961

345 021

78 572 

197 122 
9,1% 

63 257 

133 865 

6,2% 
33 636 

100 228 
59 247 
40 981 

145 272

200 555
8,8% 

69 035

131 519

5,7% 
26 494

105 025
22 668
82 358

2 144 712

4,1893 
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Zysk ze sprzedaży wyniósł na koniec 2014 roku 608.588 zł 
(145.272 EUR) w stosunku do 330.865 zł (78.572 EUR) w roku 
poprzednim. Wzrost ten wynika z wzrostu przychodów 
z jednoczesnym spadkiem kosztów ich uzyskania.
EBITDA w 2014 roku wzrosła o 1% w stosunku do poprzedniego 
roku. W 2014 roku osiągnęła poziom 840.184 zł (200.555 EUR). 
Marża EBITDA wyniosła w 2014 roku 8,8%. Spółka będzie 
dążyć do osiągnięcia kilkunastoprocentowej rentowności 
EBITDA.  
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 550.974 zł 
(131.519 EUR)  jest wynikiem skorygowania zysku ze sprzedaży 
przede wszystkim o wartości odpisów aktualizujących 
należności. 
Wynik brutto Spółki w roku 2014 wyniósł 439.982 zł (105.025 
EUR) w stosunku do 422.062 zł (100.228 EUR)  w roku 2013.
Wynik netto po uwzględnieniu podatku bieżącego oraz 
odroczonego Spółki wyniósł 345.021 zł (82.358 EUR) w 
stosunku do 172.571 zł (40.981 EUR) w roku poprzednim.
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11.3. Aktywa

Wartość firmy na dzień 31.12.2014 wyniosła 3.381.862 zł 
(894.086 EUR). Wzrost wartości firmy wynika z połączenia 
w kwietniu 2014 roku  z Euroin BRP sp. z o.o. oraz Almanach 
Consulting sp. z o.o. Inwestycje długoterminowe wyniosły na 
dzień 31.12.2014 2.438.033 zł (571.999 EUR).   

BILANS Zmiana Zmiana 

PLN EUR 

SUMA AKTYWÓW -3% -6% 

Aktywa trwałe razem -2% -5% 

Wartość firmy  42% 38% 
Pozostałe wartości 
niematerialne  -17% -19% 

Środki trwałe -7% -10% 

Inwestycje długoterminowe -33% -34% 

Pozostałe aktywa finansowe  0% 0% 
Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego  3% 0% 

Aktywa obrotowe razem -10% -14% 

Zapasy  -60% -61% 

Należności krótkoterminowe -11% -14% 

Pozostałe aktywa finansowe  -50% -52% 
Zaliczki na podatek 
dochodowy  0% 0% 

Pozostałe aktywa  0% 0% 
Czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów  2% -1% 
Środki pieniężne i  ekwiwalenty 
środków pieniężnych  32% 29% 

31.12.2013 

 8 893 497  

 7 382 809  

 2 692 674  

 203 760 

 779 582 

 3 616 610  

 90 183  

 1 510 689  

 1 243  

 1 236 541  

 65 067  

 144 178 

 63 660  

31.12.2013 

 1 780 191  

 649 275 

 49 132  

 187 978 

 872 061 

 21 746  

 364 267 

 300  

 298 163 

 15 689  

 34 765  

 15 350  

 2 144 458  

31.12.2014 

 8 594 337  

7 233 382

3 810 862

169 484

721 995

2 438 033

93 008

 1 360 955  

499

1 096 965

32 279

147 133

84 079

1 697 061

894 086

39 764

169 391

571 999

21 821

319 301

117

257 365

7 573

34 520

19 726

 2 016 361  
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Wiekowanie należności

Struktura % Struktura % 

do 1 m-ca 70% 51% 
od 1 m-ca do 3 m-cy 21% 23% 
od 3 m-cy do 6 m-cy 4% 9% 
od 6 m-cy do 12 m-cy 5% 10% 
powyżej 12 m-cy 6% 8% 
Razem należności  105,68% 101% 
Należności  48% 57% 
Należności w windykacji  52% 43% 
Razem należności brutto 100% 100% 
Odpisy aktualizujące 51% 47% 
Razem należności netto  
z tyt. dostaw i usług  49% 53% 

Stan na 
31.12.2013 r. 
507 987,04 
232 053,38 
88 563,87 
97 902,24 
77 618,88 

1 004 125,41 
1 004 125,41 
750 130,42 

1 754 255,83 
820 445,41 

933 810,42 

Stan na 
31.12.2014 r. 
574 761,41
185 718,52
35 010,09
47 606,51
50 552,96

893 539,49
893 539,49
963 151,90

1 856 691,39
951 370,69

905 320,70
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11.4. Pasywa
BILANS Zmiana Zmiana 

PLN EUR 

SUMA PASYWÓW 8 893 497  -3% 2 144 458 -6% 

Kapitał własny razem 4 212 592  5% 1 015 768 2% 

Kapitał akcyjny  -3% -5% 

Kapitał zapasowy  -22% -24% 

Akcje własne 

 1 928 883      

2 791 154        

(638 420) -100%  (153 940) -100% 

Pozostałe kapitały rezerwowe 

Strata z lat ubiegłych 

Zyski zatrzymane  100% 95% 

Zobowiązania długoterminowe 
razem  

2 280 291 -9% -11% 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu  
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych  

Rezerwy 41% 37% 

Rezerwa na podatek odroczony 6% 3% 

Pozostałe zobowiązania  -12% -14% 

Przychody przyszłych okresów 

 1 632 863      

43 701    -100% -100% 

Zobowiązania krótkoterminowe 
razem  2 400 614 -12% -15% 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu  
Zobowiązania z tytułu świadczeń 
pracowniczych  6% 4% 

Rezerwy  5% 2% 
Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego  

Pozostałe zobowiązania  -17% -19% 

Przychody przyszłych okresów 

 1 800 480     

29 955   -100% 

 (41 595) 

 172 547 

 284 218 

 285 961 

 1 587  

 143 987 

 393 727 

 10 537  

578 852 

 68 532  

 68 953  

 434 144 

 465 105 

 673 021 

 41 606  

549 839 

 6 583  

 597 144 

2 016 361

1 035 058

2 172

148 925

337 120

493 086

71 013

70 522

351 551

440 814

513 296

80 947

488 217

8 594 337

4 411 726

9 259

634 764

1 436 906

2 101 682

302 677

300 588

1 498 417

1 878 883

2 187 822

345 021

2 080 929

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 
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ANALIZA FINANSOWA 

Rentowność majątku 
wynik finansowy netto x 100 
średnioroczny stan aktywów 

Rentowność kapitału własnego 
wynik finansowy netto x 100 
średnioroczny stan kapitału własnego 

Rentowność netto sprzedaży 
wynik finansowy netto x 100 
przychody netto ze sprzedaży produktów oraz 
towarów i materiałów 

Wskaźnik płynności I 
aktywa obrotowe ogółem*) 
zobowiązania krótkoterminowe 

Szybkość spłat należności w dniach 
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu 
dostaw i usług x 90 dni  
przychód netto ze sprzedaży produktów oraz 
towarów i materiałów 

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i 
rezerwami długoterminowymi 

kapitał (fundusz) własny + rezerwy 
długoterminowe 
aktywa trwałe 

Wartość księgowa na jedną akcję 
kapitał własny 
l iczba akcji 

Wynik finansowy na jedną akcję 
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy 
l iczba akcji 

Szybkość spłaty zobowiązań w dniach 
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług x 365 dni 
Koszty działalności operacyjnej x zmiana stanu 
produktów  koszty wytworzenia produktów na 
własne potrzeby 

Marża brutto na sprzedaży 
zysk (strata) brutto na sprzedaży 

11.5.Analiza	Finansowa

*) bez “z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy”

31.12.2013 

1,99 

3,55 

1,89 

0,72 

36,69 

0,57 

1,25 

0,04 

9,34 

0,03 

31.12.2014 

4,01

7,82

3,60

0,78

38,59

0,74

1,14

0,09 

9,82

0,07
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12.1 Baza klientów

Kluczowe wskaźniki 
operacyjne12

Olbrzymią większość klientów TAX-NET S.A. stanowią firmy 
na książce przychodów i rozchodów (80%). Tylko 17% całej 
bazy klientów prowadzi w Spółce księgi handlowe. Najwięcej 
przychodów z kolei generuje segment ksiąg handlowych 
(49%) oraz książki przychodów i rozchodów (33%).
Baza klientów TAX-NET S.A. na koniec grudnia 2014 wyniosła 
1.553 klientów. Spółka odnotowała niewielki wzrost bazy 
klientów rok do roku. Na koniec 2013 roku stan bazy klientów 
wynosił 1.538. 
Firma obsługuje zarówno niewielkie firmy jak i spółki prawa 
handlowego w tym spółki akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe i 
spółdzielnie. Świadczy usługi kadrowo-płacowe oraz 
księgowe dla jednostek służby zdrowia (szpitale, przychodnie, 
gabinety lekarskie). 

baza klientów Zmiana  % 

TAX-NET S.A. 15 100% 
1 7% 

-15 -100% 
-45 -300% 

-7 -47% 
-5 -33% 
-4 -27% 
13 87% 

TAX-NET S.A. 15 100% 
KPIR z obsługą płacową -22 -147% 
Księgi Handlowe 

  z obsługą płacową 21 140% 

Rozliczenia pracownicze 
  bez KPIR i KH 

16 107% 

2013 % 

1 538 100% 
294 19% 
206 13% 
483 31% 
181 12% 
185 12% 
116 8% 
73 5% 

1 538 100% 
1 263 82% 

244 16% 

31 2% 

17 113% 
60 400% 

Mikołów 
Katowice I 
Katowice II 
Zabrze 
Bytom 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Outsourcing
Warszawa

2014 % 

1 553 100% 
295 19% 
191 12% 

438 28% 
174 11% 
180 12%
112 7% 
86 6% 

1 553 100% 
1 241 80% 

265 17% 

47 3% 

17 1% 
60 4% 
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Klientami Spółki są firmy z branży produkcyjnej, handlowej, 
budowlanej, deweloperskiej, marketingowej, lekarskiej, 
prawno-podatkowej, szkoleniowej, wydawniczej i inne. 

12.2Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia (w 
przeliczeniu na pełne 

etaty, na koniec okresu)
Zmiana  % 

TAX-NET S.A. 5 100% 
0 0% 
-3 -60% 
1 20% 

-1 -20% 
-2 -40% 
2 -40% 
8 160% 

TAX-NET S.A. 6 100% 
-2 -33% 

9 153% 

3 41% 

2013 % 

107 100%
17 16% 
41 38% 
21 20% 
6 6% 
6 5% 

2 2% 

107 100% 
39 35% 

42 38% 

12 11% 

0 0% 

Mikołów 
Katowice
Zabrze 
Bytom 
Tarnowskie Góry 
Tychy 
Warszawa
pozostali pracownicy

2014 % 

114 100% 
17 15% 
38 34% 
22 19% 
6 5% 
4 4%
2 2% 
10 9% 

114 100% 
37 32% 

51 45% 

15 13% 

15 13% 

-4 -61% 15 14% 11 10% 

KPIR z obsługą płacową 
Księgi Handlowe 

  z obsługą płacową 
Rozliczenia pracownicze   
bez KPIR i KH 
Pozostali pracownicy

15 14% 
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Na koniec 2014 roku Spółka zatrudniała 114 
pracowników. Większość, bo aż 38, było 
zatrudnionych w oddziałach katowickich. Struktura 
zatrudnienia w podziale na segmenty wyglądała na 
koniec 2014 roku następująco: 37 pracowników było 
zatrudnionych w działach zajmujących się 
rozliczaniem klientów, którzy prowadzą książkę 
przychodów i rozchodów, 51 pracowników zajmowało 
się rozliczaniem klientów zobligowanych do 
prowadzenia ksiąg handlowych. Pozostali pracownicy 
stanowili 23%. Warto wspomnieć raz jeszcze, że 
TAX-NET S.A. przestrzega zapisów Dyrektyw Rady 
i Parlamentu Europejskiego dotyczących równych 
szans dla wszystkich w ramach prowadzonej polityki 
rekrutacji i zatrudnienia. TAX-NET S.A. wypełnia 
zalecenia Wspólnoty Europejskiej w zakresie 
przeciwdziałania dyskryminacji 
i zapewnienia równych szans rozwoju na 
płaszczyźnie zawodowej, prywatnej i społecznej.
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TAX-NET S.A. przeciwdziała także jakimkolwiek 
próbom dyskryminacji mogącej się pojawić ze 
względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, 
wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek i staż pracy, orientację seksualną, stan 
cywilny oraz rodzinny, sytuację materialną na 
poziomie kontaktów pomiędzy poszczególnymi 
pracownikami.

TAX-NET S.A. popiera zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych. W 2014 roku Spółka 
zatrudniała 24 osoby niepełnosprawne, co 
stanowi 21% ogółu pracowników.
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13 Czynniki i zdarzenia mające
wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe
W roku 2014 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na 
poziomie 9,6 mln zł, w stosunku do 9,1 mln w roku 
poprzednim. Zwiększony poziom przychodów wynika ze 
wzmożonej pracy wewnątrz firmy, a także połączenia jakie 
miało miejsce z Almanach Consulting sp. z o.o. oraz Euroin 
BRP sp. z o.o. co wpłynęło  bezpośrednio na poziom 
przychodów Spółki.
Zysk ze sprzedaży wyniósł 609 tys. zł w stosunku do 311 tys. zł 
w roku poprzednim. Wzrost wynika głównie z pozyskania 
kolejnego oddziału a także pracy nad optymalizacją kosztów.
Zysk z działalności operacyjnej w kwocie 614 tys. zł (564 tys. zł 
w roku poprzednim) jest wynikiem skorygowania zysku ze 
sprzedaży przede wszystkim o wartości odpisów 
aktualizujących należności. Przychody z dotacji reprezentują 
przede wszystkim dopłaty z PFRON otrzymywane z tytułu 
zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Przychody i koszty finansowe obejmują noty odsetkowe oraz 
odsetki bankowe płacone przez Spółkę z tytuł zaciągniętych 
kredytów.

Wynik brutto Spółki w roku 2014 wyniósł 440 
tys. zł w stosunku do 422 tys. zł.

Wynik netto po uwzględnieniu podatku 
bieżącego oraz odroczonego Spółki wyniósł 
345 tys. zł w stosunku do 173 tys. zł w roku 
poprzednim.
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14Opis działań 
Zarządu w 2014 roku

W roku 2014 Zarząd podjął działania zmierzające do 
aktywniejszego objęcia nowych rynków, zwiększania 
wachlarza usług i podwyższenia standardów obsługi 
dotychczasowych klientów. W celu zrealizowania 
powyższych założeń, w pierwszym kwartale podjęte zostały 
działania zmierzające do spełnienia zobowiązań 
zaciągniętych przez Spółkę w 2011 r., których realizacji 
zażądała akcjonariuszka Spółki pani Maria Kamińska. 
Akcjonariuszka skorzystała 
z postanowień §  7 "umowy objęcia akcji spółki TAX - NET 
S.A. w Katowicach oraz wniesienia do spółki aportu w postaci 
przedsiębiorstwa" z dnia 21 marca 2011 r., który 
zobowiązywał Emitenta do odkupienia jej akcji 
w przewidzianym w tym przepisie terminie.

W oparciu o § 9 ust. 3 i 4 Umowy Spółki Akcyjnej TAX-
NET S.A. oraz na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2013 
r., Spółka TAX-NET S.A. w miesiącu lutym 2014 r. nabyła za 
kwotę 218 000 zł (dwieście osiemnaście tysięcy złotych 
00/100) od pani Marii Kamińskiej, 50 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o numerach od 00001 do 50000, w celu ich 
dalszego umorzenia.

Suma bilansowa Spółki na koniec roku 2014 
wyniosła 8,6 mln zł w stosunku do 8,8 mln zł.

Spółka wypracowała lepsze niż w roku poprzednim 
wyniki finansowe i uzyskała dodatnie przepływy 
finansowe.



Zarząd TAX-NET S.A. m.in. podejmując powyższą czynność 
zmierzał do uporządkowania struktury akcjonariatu. Kolejnymi 
działaniami mającymi na celu osiągnięcie tego rezultatu była 
dematerializacja akcji zwykłych na okaziciela serii F i E zgodnie 
z żądaniem akcjonariuszy. Na mocy Uchwały Nr 238/2014 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 
2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F 
spółki TAX-NET S.A., Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 125 000 
(sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii E oraz 450 000 (czterysta 
pięćdziesiąt tysięcy) acji serii F.

Zgodnie z podawanymi do publicznej wiadomości raportami 
bieżącymi, Zarząd rozpoczął również procedurę połączenia spółki 
TAX-NET S.A.  ze spółkami w których posiadał 100 % udział, tj. 
EUROIN BRP sp. z o.o. oraz ALMANACH CONSULTING sp. z o.o. 
W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki TAX-NET S.A. na którym 
podjęto uchwały w sprawie m.in. umorzenia akcji serii A i C, oraz 
połączenia z ww. spółkami zależnymi. Podjęcie wyżej 
wymienionych czynności spowodowało zwiększenie przejrzystości 
struktury akcjonariatu i formy prowadzenia działalności przez 
TAX-NET S.A.. Na opisywanym zgromadzeniu poddano również 
pod głosowanie zaproponowaną przez Zarząd emisję akcji serii G, 
których objęcie nastąpić miało w zamian za udziały w spółce 
GROUND FROST  sp. z o.o. Jako, że przedmiotowy wniosek uzyskał 
poparcie akcjonariuszy poza wcześniej przegłosowanym 
obniżeniem kapitału zakładowego podjęto również uchwałę o 
podniesieniu kapitału poprzez emisję akcji zwykłych imiennych 
serii G. 
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Powyższe skutkowało również koniecznością sporządzenia tekstu 
jednolitego statutu spółki obejmującego wszelkie zmiany będące pochodną 
przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
W dniu 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
zarejestrował wspomniane wyżej połączenie, a także podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji imiennych zwykłych serii G objętych 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 % udziałów w spółce GROUND 
FROST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Dnia 30 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, na którym, przyjęto 
sprawozdania finansowe, Zarządu, Rady Nadzorczej, udzielono absolutorium 
członkom Rady Nadzorczej i Zarządu, a także powołano Radę nadzorczą na 
nową kadencję. Na przedmiotowym zebraniu zatwierdzono wniosek Zarządu 
Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2013, pozytywnie zaopiniowany przez 
Radę Nadzorczą. W tym samym dniu zebrało się posiedzenie Rady Nadzorczej, 
które powołało Zarząd Spółki na nową kadencje w dotychczasowym składzie.

Dynamiczny rozwój spółki spowodował, że Zarząd TAX-NET Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Katowicach w dniu 11 lipca 2014 roku podjął również 
uchwałę o powołaniu Pana Pawła Głośnego na Prokurenta Spółki. Udzielona 
prokura miała charakter prokury łącznej, co oznacza umocowanie Prokurenta 
do działania łącznie z członkiem Zarządu. 

W drugiej połowie roku Zarząd Spółki podejmował czynności nadzorcze 
mające na celu dostosowanie funkcjonowania nowego, warszawskiego 
oddziału, do standardów przyjętych w Spółce. W celu poprawienia 
skuteczności Zarządzania Spółką Zarząd rozbudował struktury wspierające 
jego działania, tworząc nowy dział HR i Marketingu, a pod koniec roku również 
dział Kontroli Jakości. W czwartym kwartale roku odbyło się również zwołane 
przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym odwołano 
Członka Rady Nadzorczej powołanego 25 kwietnia 2014 r. pana Wojciecha 
Kryńskiego, na którego miejsce powołano pana Mikołaja Wicher.
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Zarząd Spółki TAX-NET S.A. oświadcza, że wedle jego 
najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz, że sprawozdanie 
z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji 
Emitenta, w tym podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 Zarząd spółki TAX-NET S.A. oświadcza, że podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, 
został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot 
ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego podmiotu, 
spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego. 

15 Oświadczenia Zarządu

16
Informacje na temat stosowania przez 
TAX-NET S.A. zasad ładu korporacyjnego, 
o których mowa w dokumencie „Dobre
praktyki spółek notowanych na 
NewConnect”

LP. ZASADA 
TAK/ 

NIE/ NIE 
DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i  efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 
jak i  z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających 
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. 
Spółka  korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i  
analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i  upubliczniać go na  stronie internetowej. TAK 

Emitent stosuje tą praktykę za wyjątkiem 
rejestrowania, transmisji i  upubliczniania 
obrad Walnego Zgromadzenia, gdyż w 
opinii  Spółki stosowanie powyższej 
praktyki nie przyniesie wymiernych 
korzyści w porównaniu do kosztów 
poniesionych w związku z wdrożeniem 
oraz realizowaniem takiej procedury. 

2 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji  i  perspektyw spółki oraz sposobu 
jej funkcjonowania. TAK 
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3 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza 
na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i  jej działalności (strona 
startowa), TAK 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, TAK 

Uzyskane przychody to w całości 
przychody ze świadczenia usług 
księgowych oraz powiązanych z nimi 
usług doradczych i  finansowych. 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 
pozycji  emitenta na tym rynku, NIE 

Emitent prowadzi analizę rynku, na 
którym działa na swoje wewnętrzne 
potrzeby oraz przy planowaniu 
strategicznym. Z uwagi na dynamikę 
sytuacji  rynkowej Emitent odstąpił od 
stosowania dobrej praktyki. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK 

3.5. powzięte przez zarząd, na  podstawie oświadczenia członka 
rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej l iczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, TAK 

Emitent przedstawił znane mu powiązania 
członków Rady Nadzorczej z 
akcjonariuszami posiadającymi co 
najmniej 5% ogólnej l iczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu w Dokumencie 
Informacyjnym. 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący 
rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku 
gdy emitent takie publikuje), TAK 

Prognozy finansowe zostały podane w 
Dokumencie Informacyjnym Spółki. 
Spółka odnosi się do nich w raportach 
okresowych i ewentualnych raportach 
bieżących. 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, TAK 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w 
spółce za  relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, TAK 

Dane te zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Emitenta. 

3.11. roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, NIE 

3.12. opublikowane raporty bieżące i  okresowe, TAK 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 
raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także 
spotkań z inwestorami i  analitykami oraz konferencji  prasowych, TAK 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 
wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem 
lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji  
inwestycyjnych, TAK Wydarzenia takie nie wystąpiły w spółce. 
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3.15. informację o terminie i  miejscu walnego zgromadzenia, 
porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a 
także inne dostępne materiały związane z walnymi 
zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną 
datą zgromadzenia,  TAK 

Informacje te przekazywane są na 26 dni 
przed walnym zgromadzeniem. Spółka nie 
publikuje uzasadnień do projektów 
uchwał.  

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 
porządkiem obrad, zadawane przed i  w trakcie walnego 
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, NIE 

Spółka uważa, iż publikacja pytań 
mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy. 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, TAK 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i  
powodach zarządzenia przerwy, TAK 

Sytuacja taka nie wystąpiła, ale Emitent 
zamierza stosować tą dobrą praktykę. 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym Spółka podpisała 
umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, TAK 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta, TAK 

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, TAK 

3.22. w przypadku wprowadzenia w spółce programu 
motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych 
instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, 
jakie poniesie Spółka w związku z jego wprowadzeniem. 
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji . Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zos tać przeprowadzona 
niezwłocznie.  TAK 

4 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 
wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i  okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta. TAK 

5 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji  inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. NIE 

Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający 
dostęp do informacji poprzez 
prowadzenie działu "Strefa dla inwestora” 
na stronie www.taxnet.pl  
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6 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. TAK 

7 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. TAK 

8 
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 
do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. TAK 

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 
wobec emitenta usług w każdym zakresie. NIE 

Z uwagi na poufność danych i  tajemnicę 
handlową Spółka nie przekazuje 
informacji na ten temat. 

10 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 
obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia. TAK 

11 
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i  mediami. NIE 

Emitent na bieżąco publikuje raporty 
przedstawiające aktualną sytuację 
panującą w Spółce. W ocenie Spółki nie 
ma potrzeby organizowania odrębnych 
spotkań. Jeżeli  pojawi się potrzeba 
zorganizowania publicznie dostępnego 
spotkania zostanie ono zorganizowane. 

12 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji  akcji z 
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji  
inwestycyjnej. TAK 

Emitent zamierza stosować tą dobrą 
praktykę. 

13 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych. TAK 

14 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 
nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. TAK 

Emitent zamierza stosować tą dobrą 
praktykę. 

NIE 
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15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. TAK 

Emitent zamierza stosować tą dobrą 
praktykę. 

16 
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

NIE 

W chwili  obecnej zasada publikacji 
raportów miesięcznych nie jest 
stosowana przez Emitenta. TAXNET 
prowadzi przejrzystą politykę 
informacyjną, na stronie internetowej 
Spółki umieszczone są wszystkie 
opublikowane raporty bieżące i  
okresowe, harmonogram publikacji 
raportów okresowych, co daje 
inwestorom pełny obraz sytuacji  Spółki. 
Zarząd Spółki nie widzi w chwili  obecnej 
konieczności publikacji raportów 
miesięcznych. 

• informacje na temat wystąpienia tendencji  i  zdarzeń w 
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą 
mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji  finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez
emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli  taka
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć
miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i  są 
istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 
publikacji raportu analitycznego. 

17 
Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny 
obejmować co najmniej: 

TAK 

• bilans,

• rachunek zysków i strat,

• dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego,

• komentarz Zarządu na temat czynników i  zdarzeń, które miały
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, 

• informacje na temat aktywności emitenta w obszarze badań i
rozwoju, w tym w zakresie pozyskiwania l icencji i  patentów. 
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