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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 2012.

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. Ponadto w kwietniu 2012 roku
sfinalizowaliśmy także transakcję połączenia z Biurem Usług Rachunkowo-Podatkowych
Buchalter Joanna Nowak Sp. z o.o.

Osiągnięte wyniki potwierdzają skuteczność podjętych działań – wzrost przychodów o 33%
zaowocował wzrostem zysku netto o 31%, a wyniku na poziomie EBIT o 214%. Ta duża
rozbieżność jest wynikiem konieczności naliczenia wysokiej rezerwy z tytułu podatku
dochodowego związanej głównie z powstaniem wartości firmy w skutek dokonanego połączenia
oraz wyceną nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej.

W związku z osiągniętymi dobrymi wynikami finansowym Zarząd planuje kontynuować w roku
2013 dotychczasową strategię i dalej koncentrować się na działaniach stabilizujących wewnątrz
Spółki. Planowane działania powinny zapewnić osiągnięcie znacznie wyższego wyniku
finansowego niż w roku 2012.

Zarząd rekomenduje także wypłatę dywidendy w wysokości 50% zysku netto za rok 2012 oraz
stoi na stanowisku, że polityka ta powinna być kontynuowana w latach kolejnych.

W roku 2012 udało się znacznie poprawić poziom ściągalności należności w firmie, aczkolwiek
jeszcze nie w zakresie satysfakcjonującym Zarząd. Stąd też w roku 2013 zadaniem
priorytetowym Zarządu będzie dalsza poprawa ściągalności należności w firmie.
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W minionym roku nie do końca udało się także zrealizować plany zakupu udziałów w spółce
audytorskiej Euroin Audytorzy Konsultanci i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Niemniej jednak proces ten został z opóźnieniem dokończony w maju 2013 r., kiedy to TAXNET S.A. nabył 20% udziałów w tej spółce.

Sukcesem natomiast było nabycie w czerwcu 2012 roku 100% udziałów w spółce Euroin BRP
Sp. z o.o. zajmującej się świadczeniem usług księgowych. Drugim po poprawie ściągalności
należności celem strategicznym na rok 2013 jest wzmocnienie spółki Euroin BRP Sp. z o.o.
kolejnym zakupem biura rachunkowego w Warszawie, co pozwoli warszawskiej spółce na
uzyskanie

parametrów

operacyjnych

pozwalających

na

osiąganie

synergii

procesów

stanowiącej podstawę sukcesu TAX-NET S.A.

Mamy nadzieję, że osiągane wyniki przez TAX-NET S.A. są dla Państwa satysfakcjonujące i
zachęcają do kontynuowania inwestycji w tym podmiocie.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd TAX-NET S.A.
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2. Abstrakt
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
kursy NBP przypadającego na dzień bilansowy, tj.
na 31.12.2011 roku: 1 EUR = 4,4168 zł
na 31.12.2012 roku: 1 EUR = 4,0882 zł.

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.
w roku 2011: 1 EUR = 4,1401 zł
w roku 2012: 1 EUR = 4,1736 zł.
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3. Informacje podstawowe
TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA 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 skuteczne uczestniczy w urzędowych postępowaniach w imieniu i na rzecz swoich
Klientów na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
Jak wiemy 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
innowacyjny sposób prowadzenia księgowości w czasie rzeczywistym w trybie online z
wykorzystaniem

zasobów

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 – książki 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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4. Dane rejestracyjne, skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz struktura
własności kapitału zakładowego Spółki
Dane rejestracyjne i adresowe
Nazwa spółki

TAX-NET S.A.

KRS

0000349538

NIP

222-00-24-179

REGON

272670528

Kapitał zakładowy

1.928.882,50 zł

Siedziba

ul. Ordona 7, 40-164 Katowice
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice

Oddziały

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

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

Grażyna Nelip

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Malesza

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.
EUROIN BRP Sp. z o.o.

KRS 0000381240
KRS 0000398353
KRS 0000422598
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LAURUS Sp. z o.o.

KRS 0000269838

5. Wybrane elementy analizy finansowej
2012
Przychody netto ze sprzedaży

PLN

KPiR
zmiana

3 158 065

Księgi Handlowe
zmiana

3 653 259

Rozliczenia pracownicze
zmiana

1 448 035

2011

2011

EUR

PLN

EUR

756 676

2 194 795

530 131

875 326

2 852 890

689 088

346 951

1 100 536

265 825

51 880

206 373

49 847

2 030 833

6 354 594

1 534 889

44%
28%
32%

Pozostałe przychody
zmiana
Przychody razem

2012

216 526
5%
8 475 885

Wzrost

33%

Był to wymagający rok zarówno dla Spółki jak i dla jej klientów. Jednak pomimo
wszechobecnego kryzysu, rynek usług doradczych oraz księgowych rozwijał się w 2012 roku
dość dynamicznie. Przychody netto ze sprzedaży w roku 2012 wyniosły 8,475,885 zł i były
wyższe od przychodów netto w 2011 roku o 2,121,291 zł, co daje wzrost na poziomie 33%.
Wiąże się to głównie ze znaczącym wzrostem ilości klientów Spółki. Największy wzrost można
zaobserwować w przychodach z obsługi klientów, którzy prowadzą książkę przychodów i
rozchodów. Przychody w tym segmencie wyniosły w raportowanym obecnie roku 3,653,259 zł
co daje 44% wzrost w stosunku do 2011 roku. TAX-NET odnotował również znaczący, bo aż
32 procentowy wzrost w przychodach z tytułu rozliczeń pracowniczych, które wyniosły w 2012
roku 1,448,035 zł. Przychody z obsługi klientów, którzy są zobligowani do prowadzenia ksiąg
handlowych wyniosły 3,653,259 zł, co daje 28% wzrostu w stosunku do roku 2011.
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RZiS
Przychody razem
zmiana
Koszty z działalności operacyjnej
zmiana
Zysk ze sprzedaży
zmiana
Pozostałe przychody operacyjne
zmiana
Pozostałe koszty operacyjne
zmiana
Przychody finansowe
zmiana

2012

2012

2011

2011

PLN

EUR

PLN

EUR

8 475 885

2 030 833

6 354 594

1 534 889

7 760 157

1 859 344

6 094 410

1 472 044

715 728
175%
1 206 418
470%
1 174 260
403%

171 489

260 184

62 845

289 059

211 712

51 137

281 354

233 628

56 431

39 464

9 456

16 922

4 087

27 385

27 812

6 718

161 265

227 377

54 921

58 100

185 294

44 756

133%

Koszty finansowe

114 292
311%

zmiana
Zysk brutto
zmiana

673 057

Zysk netto
zmiana

242 489
31%

196%

EBITDA
zmiana

988 982

% przychodów
Amortyzacja
zmiana

11,7%
241 096

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)
zmiana
% przychodów

747 886
214%
8,8%

236 961

340 448

82 232

11,7%
57 767

5,4%
102 181

5,4%
24 681

179 194

238 267

57 551

8,8%

3,7%

3,7%

157%

65%

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) jest definiowana jako
zysk operacyjny przed amortyzacją. Wskaźnik ten jest bardzo dobrą miarą zdolności
przedsiębiorstwa do generowania gotówki z podstawowej działalności operacyjnej. EBITDA w
2012 roku

wzrosła o 648,534 zł do poziomu 988,982 w stosunku do roku 2011, kiedy to

wyniosła 340,448 zł. Marża EBITDA (EBITDA / Przychody ze sprzedaży) jako miara
efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa wyniosła w 2012 roku 12 %. Spółka
będzie dążyć do utrzymania kilkunastoprocentowej rentowności EBITDA.
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Zysk z działalności operacyjnej (EBIT- Earnings before Interest and Tax) w 2012 roku wzrósł o
509,619,211 zł do 747,886 zł w stosunku do 2011 roku, kiedy to Spółka wykazała zysk z
działalności operacyjnej na poziomie 238,267 zł. Jest to wzrost rzędu 214%. Zmiana ta jest
głównie spowodowana zwiększonymi przychodami z działalności operacyjnej. Zysk netto w
2012 roku wyniósł 242,490 zł.
Poniższy wykres pokazuje stosunek przychodów do EBITDA w okresie od IV kwartału 2011 do
IV kwartału 2012 roku.
2500

Stosunek przychodów do
EBITDA w tyś. zł

2000

1500

Marża EBITDA w 2012
roku wyniosła 12%

1000
Przychody netto ze sprzedaży

500
EBITDA

0
4kw 2011

1kw 2012

2kw 2012

3kw 2012
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AKTYWA

31.12.12

31.12.12

31.12.11

31.12.11

PLN

EUR

PLN

EUR

Wartość firmy

2 839 201

694 487

1 913 772

433 294

Pozostałe wartości niematerialne

233 939

57 223

208 421

47 188

Środki trwałe

843 772

206 392

1 494 812

338 438

Inwestycje długoterminowe
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa trwałe razem
Zapasy

2 985 674
35 626
6 938 212
24 105

730 315
8 714
1 697 131
5 896

256 919
22 984
3 896 908
20 471

58 169
5 204
882 293
4 635

Należności krótkoterminowe

1 252 302

306 321

1 646 892

372 870

18 286
-

4 473
-

-

-

176 300
39 028
1 510 021

43 124
9 546
369 361

200 388
264 286
2 132 037

45 369
59 837
482 711

Pozostałe aktywa finansowe
Zaliczki na podatek dochodowy
Pozostałe aktywa
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Aktywa obrotowe razem

Wartość firmy na dzień 31.12.2012 wyniosła 2,839,201 zł. Jest to dość spory wzrost w stosunku
do wartości raportowanej na 31.12.2011, kiedy to wartość firmy wynosiła 1,913,772 zł.
Inwestycje długoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2012 2,985,674 zł i również odnotowały
wzrost w stosunku do raportowanej kwoty inwestycji długoterminowych na dzień 31.12.2012.
Należności krótkoterminowe obniżone zostały do poziomu 1,252,302 zł z 1,646,892 na koniec
2012 roku, czyli o 24%.

PASYWA

31.12.12

31.12.12

31.12.11

31.12.11

PLN

EUR

PLN

EUR

Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Akcje własne
Zysk

1 928 883
2 684 975
(638 420)
242 490

471 817
656 762
(156 162)
59 315

1 703 883
2 189 181
185 294

385 773
495 649
41 952

Kapitał własny razem

4 217 928

1 031 732

4 078 358

923 374

9 750

2 385

6 185

1 400

Rezerwa na podatek odroczony
Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów

387 308
1 796 518
73 656

94 738
439 440
18 017

11 251
918 875
38 181

2 547
208 041
8 644

Zobowiązania długoterminowe razem

2 267 232

554 580

974 492

220 632

266 107

65 091

224 611

50 854

145 093
1 521 918
29 955
1 963 073

35 491
372 271
7 327
480 180

6 896
738 363
6 225
976 095

1 561
167 171
1 409
220 995

Rezerwy

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania krótkoterminowe razem
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Wskaźnik ogólnego zadłużenia firmy na koniec 2012 roku wyniósł 50%. W następnych latach
Spółka będzie się starała obniżyć ten poziom. Wskaźnik ten jest dość wysoki ze względu na
pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji planów rozwojowych Spółki.

Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku
2012

W roku 2012 łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Racy Nadzorczej w
Spółce wyniosła 320 tys zł.

12/19

Raport roczny z działalności
za okres
01.01.2012 – 31.12.2012

6. Kluczowe wskaźniki operacyjne
Baza klientów

31.12.12

%

31.12.11

%

TAX-NET S.A.
Mikołów
Katowice I
Katowice II
Zabrze
Bytom
Tarnowskie Góry
Tychy

1 500
262
203
478
202
176
118
61

100%
17%
14%
32%
13%
12%
8%
4%

1 085
250
233
100
200
175
127
0

100%
23%
21%
9%
18%
16%
13%
0%

TAX-NET S.A.
KPIR z obsługą płacową
Księgi Handlowe z obsługą płacową
Rozliczenia pracownicze bez KPIR i KH

1 500
1 251
203
46

100%
83%
14%
3%

1 085
875
166
44

100%
81%
15%
4%

Baza klientów w podziale
na oddziały
8%
12%

Baza klientów w
podziale na segmenty

Mikołów

4%

Katowice I

17%

14%

KPIR z obsługą
płacową

3%

Katowice II
14%
Zabrze

13%

83%

Bytom

32%

Rozliczenia
pracownicze bez
KPIR i KH

Tarnowskie Góry
Tychy

Przychody netto ze sprzedaży w podziale
na oddziały

KPiR

Katowice I

7%
22%

Katowice II

3%

17%

37%

Zabrze Mc Donalds

16%
18%

Zabrze

43%

Bytom

10%

Przychody netto ze sprzedaży w
podziale na segmenty

Mikołów

5% 2% 1%

17%

Księgi Handlowe
z obsługą
płacową

Tarnowskie Góry

Księgi
Handlowe
Rozliczenia
pracownicze
Pozostałe
przychody

Tychy
Outsourcing

Większość klientów TAX-NET stanowią firmy na książce przychodów i rozchodów (83%). Tylko
14% całej bazy klientów prowadzi w Spółce księgi handlowe. Najwięcej przychodów z kolei
generuje segment ksiąg handlowych (43%) oraz książki przychodów i rozchodów (37%).
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Wszystkie oddziały Spółki charakteryzują się wysoką stabilnością obrotu z tendencją zwyżkową.
35% przychodów netto ze sprzedaży generują oddziały katowickie, gdzie Spółka posiada dwie
filie - na ulicy Ordona oraz na ulicy Gliwickiej. Skumulowana baza klientów firmy w tym mieście
to 46% wszystkich klientów.

Struktura zatrudnienia
(w przeliczeniu na pełne etaty, na koniec
okresu)

2012

%

2011

%

TAX-NET S.A.
Mikołów
Katowice
Zabrze
Bytom
Tarnowskie Góry
Tychy
pozostali pracownicy

109
18
44
25
5
7
3
8

100%
17%
41%
23%
4%
6%
2%
7%

89
16
37
22
5
7
0
2

100%
18%
42%
25%
5%
8%
0%
2%

TAX-NET S.A.
KPiR
Księgi Handlowe
Rozliczenia pracownicze
pozostali pracownicy

109
45
38
14
12

100%
41%
35%
13%
11%

89
30
45
9
5

100%
33%
51%
10%
6%

Na koniec 2012 roku Spółka zatrudniała 109 pracowników. Większość, bo aż 44, było
zatrudnionych w oddziałach katowickich. Jeżeli chodzi o strukturę zatrudnienia w podziale na
segmenty, to 45 pracowników było zatrudnionych w działach zajmujących się rozliczaniem
klientów, którzy prowadzą książkę przychodów i rozchodów, a 38 pracowników zajmowało się
rozliczaniem klientów zobligowanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Pozostali pracownicy
stanowili 26%.
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7. Opis działań Zarządu w 2012 roku oraz komentarz na temat czynników
i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
W 2012 roku wynik finansowy odpowiada założeniom przyjętym przez Zarząd. Wzrost
przychodów w 2012 roku wraz z towarzyszącym mu wzrostem zysku z działalności operacyjnej
potwierdza skuteczność podjętych działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w firmie.
Osiągnięte wyniki finansowe potwierdzają, że Spółka w dłuższym okresie czasu jest w stanie
wypracować efekty skali płynące z szybkiego wzrostu rozmiarów działalności w wyniku
dokonywanych połączeń z innymi podmiotami z branży. Dlatego też Zarząd zamierza
kontynuować przyjętą strategię rozwoju firmy, której misją jest zajęcie pozycji ogólnokrajowego
lidera na rynku usług księgowych.

Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego z uwagi na spełnienie przesłanek z art.
58 ustawy o rachunkowości.

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

LP.

1

2
3

TAK/ NIE/
NIE
DOTYCZY

ZASADA
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.
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw
spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności
(strona startowa),

TAK

TAK

TAK

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z
określeniem pozycji emitenta na tym rynku,
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

NIE
TAK

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

TAK

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

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 liczby głosów na walnym zgromadzeniu
spółki,
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,
3.7. zarys planów strategicznych spółki,

KOMENTARZ

TAK
TAK
TAK

TAK

Uzyskane przychody to w całości
przychody ze świadczenia usług
księgowych oraz powiązanych z nimi
usług doradczych i finansowych.
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.
Emitent przedstawił znane mu
powiązania członków Rady
Nadzorczej z akcjonariuszami
posiadającymi co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu w Dokumencie
Informacyjnym.

Prognozy finansowe zostały podane w
Dokumencie Informacyjnym Spółki.
Spółka odnosi się do nich w raportach
okresowych i ewentualnych raportach
bieżących.
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3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w
wolnym obrocie,
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz
kontakty z mediami,
3.11. roczne sprawozdanie z działalności rady
nadzorczej,
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i
analitykami oraz konferencji prasowych,
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,
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,
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania,
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz
z uzasadnieniem,
3.18. informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
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,
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta,
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
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 zostać
przeprowadzona niezwłocznie.
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TAK

TAK

Dane te zostały zamieszczone na
stronie internetowej Emitenta.

NIE
TAK

TAK

TAK

Wydarzenia takie nie wystąpiły w
spółce.

TAK

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

NIE

Spółka uważa, iż publikacja pytań
mogłaby naruszyć interesy
akcjonariuszy.

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

Sytuacja taka nie wystąpiła, ale
Emitent zamierza stosować tą dobrą
praktykę.
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4

5

6

7

8
9

10

11

12

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.
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.
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.
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.
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji
niezbędnych do wykonywania obowiązków
Autoryzowanego Doradcy.
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.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w
składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.

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

NIE

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

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

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

TAK

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.

TAK

Emitent zamierza stosować tą dobrą
praktykę.
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13

14

15

16

17

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

TAK

NIE

Emitent zamierza określać dzień
ustalenia dywidendy i dzień wypłaty
dywidendy uwzględniając bieżące
potrzeby inwestycyjne Spółki.

TAK

Emitent zamierza stosować tą dobrą
praktykę.

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.

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni
od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien
zawierać co najmniej:
• 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.
Publikowane przez Emitentów raporty półroczne
powinny obejmować co najmniej:
• 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 licencji
i patentów.
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TAK

