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1. Pismo Zarządu 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Przekazuję Państwu raport roczny Spółki Blue Tax Group S.A. za rok obrotowy 2020, 

obejmujący okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

Rok 2020 upłynął dla Spółki jako czas unormowania trudnej sytuacji finansowej, w której to 

Spółka w przeszłości się znajdowała. Działania skierowane były na uzyskanie zysku  

z podstawowej działalności operacyjnej, co zostało osiągnięte. 

 

Korzystając z okazji, pragnę podziękować Akcjonariuszom, wszystkim Partnerom Biznesowym 

i Klientom za dotychczasowe zainteresowanie Spółką. Wraz z całym zespołem dołożę 

wszelkich starań, aby dalszy rozwój spółki był dynamiczny. 

 

 

 

Malwina Stanisławska 

Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3  |  S t r o n a  
 

2. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Blue Tax Group S.A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, 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 opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

Zarząd Blue Tax Group S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, tj. Blue Audit 1 Luiza Berg, dokonujący badania rocznego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten, oraz biegły 

rewident, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

3. Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu 

nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii  
 

Niezależny podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, który dokonuje 

badania rocznego sprawozdania finansowego Blue Tax Group S.A. za rok obrotowy 2020  

tj. Blue Audit 1 Luiza Berg, w wydanej opinii nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości  

i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, jednak zwraca uwagę na fakt, że wartość 

kapitałów własnych przybrała wartość ujemną, a co za tym idzie zgodnie z art. 397 Kodeksu 

Spółek Handlowych, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie  

w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.  

W opinii Zarządu komentarz objaśniający w opinii wydanej przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdania finansowego za rok 2020 nie wpływa na roczne sprawozdanie 

finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe. Po publikacji sprawozdania 

finansowego, Zarząd niezwłocznie podejmie czynności niezbędne do zwołania Walnego 

Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Rada 

Nadzorcza Emitenta podziela stanowisko Zarządu. 
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4. Wybrane dane finansowe 

 

a. rachunek zysków i strat 

wybrane dane finansowe 
dane w PLN dane w EUR 

2019 2020 2019 2020 

amortyzacja 100 313,27 112 644,39 23 339,52 25 342,96 

przychody netto ze sprzedaży 1 119 339,12 850 734,49 260 432,55 191 399,95 

zysk/strata na sprzedaży 181 180,16 10 961,42 42 154,53 2 466,12 

zysk/strata na działalności 

operacyjnej 
171 333,86 79 231,06 39 863,62 17 825,56 

zysk/strata brutto 126 124,34 39 436,61 29 344,89 8 872,53 

zysk/strata netto 77 307,34 14 570,61 17 986,82 3 278,13 

 

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według Tabeli A – Narodowego Banku Polskiego 

„Kursy średnioważone walut obcych w złotych” – dane roczne 

31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2980 PLN 

31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,4448 PLN 
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b. bilans 

 

wybrane dane finansowe 

dane w PLN dane w EUR 

stan na 

31.12.2019 

stan na 

31.12.2020 

stan na 

31.12.2019 

stan na 

31.12.2020 

rzeczowe aktywa trwałe 423 839,65 330 623,02 99 527,92 71 644,06 

należności krótkoterminowe 56 992,95 12 749,17 13 383,34 2 762,67 

aktywa obrotowe 69 907,02 76 869,57 16 415,88 16 657,18 

środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężna 
2 052,23 50 846,03 481,91 11 018,04 

kapitał własny -203 382,00 -188 811,39 -47 759,07 -40 914,32 

zobowiązania 

krótkoterminowe 
282 937,65 207 566,56 66 440,68 44 978,45 

zobowiązania 

długoterminowe 
593 869,02 543 549,42 139 454,98 117 783,96 

 

Dane wyrażone w Euro zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień  

31 grudnia danego roku 

 

31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN 

31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN 
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5. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II 

5.1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych 

środki trwałe 
grunty w tym prawo 

wieczystego 

użytkowania gruntów 

budynki i budowle 
urządzenia 

techniczne, maszyny 
środki transportu 

pozostałe środki 

trwałe 

wartość brutto  

na początek okresu 
0,00 zł 0,00 zł 7 542,50 zł 501 096,09 zł 87 705,70 zł 

zwiększenia, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 32 389,34 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  nabycie 0,00 zł 0,00 zł 32 389,34 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  pozostałe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zmniejszenia, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 78 273,00 zł 3 065,57 zł 

–  likwidacja 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  aktualizacja wartości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  sprzedaż 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 78 273,00 zł 3 065,57 zł 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  pozostałe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

wartość brutto  

na koniec okresu 
0,00 zł 0,00 zł 39 931,84 zł 422 823,09 zł 84 640,13 zł 
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środki trwałe 

grunty w tym prawo 

wieczystego użytkowania 

gruntów 

budynki i budowle 
urządzenia 

techniczne, maszyny 
środki transportu 

pozostałe środki 

trwałe 

umorzenie 

umorzenie  

na początek okresu 
0,00 zł 0,00 zł 7 542,50 zł 94 797,58 zł 70 164,56 zł 

umorzenia bieżące - 

zwiększenia 
0,00 zł 0,00 zł 3 931,96 zł 91 087,37 zł 17 387,85 zł 

zmniejszenia, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 65 227,50 zł 2 912,28 zł 

–  likwidacja 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  sprzedaż 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 65 227,50 zł 2 912,28 zł 

–  przemieszczenie 

wewnętrzne 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  pozostałe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

umorzenie  

na koniec okresu 
0,00 zł 0,00 zł 11 474,46 zł 120 657,45 zł 84 640,13 zł 

wartość księgowa netto 0,00 zł 0,00 zł 28 457,38 zł 302 165,64 zł 0,00 zł 

środki trwałe - stan 

końcowy 
330 623,02 zł 
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5.2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 

wartości niematerialne i prawne 
koszty prac 

rozwojowych 
wartość firmy 

inne wartości 

niematerialne  

i prawne 

wartość na początek okresu 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zwiększenia, w tym: 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  nabycie 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  przemieszczenie wewnętrzne 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  pozostałe 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zmniejszenia 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  likwidacja 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  aktualizacja wartości 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  sprzedaż 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  przemieszczenie wewnętrzne 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  pozostałe 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

wartość na koniec okresu 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

umorzenie 

umorzenie na początek okresu 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

umorzenia bieżące - zwiększenia 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

umorzenia - zmniejszenia 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  likwidacja 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  sprzedaż 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  przemieszczenie wewnętrzne 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

–  pozostałe 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

umorzenie na koniec okresu 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

wartość księgowa netto  

na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

stan końcowy 
0,00 zł 
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5.3. Grunty użytkowane wieczyście 

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

 

5.4. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane  

Spółka nie posiada nieamortyzowanych oraz nieumarzanych środków trwałych. 

 

 

5.5. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

wyszczególnienie 

kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia 

stan na 

31.12.2019 r. 

stan na 

31.12.2020 r. 

stan na 

31.12.2019 r. 

stan na 

31.12.2020 r. 

weksel 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

hipoteka bank 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

hipoteka obligacje  
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

hipoteka ZUS 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

razem 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

5.6. Stan rezerw 

wyszczególnienie 
stan na 

31.12.2019 r. 
zwiększenia wykorzystanie rozwiązania 

stan na 

31.12.2020 r. 

z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

na świadczenia pracownicze 
0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

pozostałe rezerwy 
0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

wartość na koniec okresu 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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5.7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli 

 

wyszczególnienie 
stan na 

31.12.2019 r. 
zwiększenia zmniejszenia 

stan na  

31.12.2020 r. 

zobowiązania wobec budżetu państwa 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zobowiązania wobec jednostek 

samorządu terytorialnego 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zobowiązania ogółem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

5.8. Struktura własności kapitału podstawowego  

 

wyszczególnienie 31.12.2020 r. 

ilość akcji tworzących kapitał 
        1 400 000   

wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 
1,00 zł 

struktura akcji: 
  

    - akcje serii A (imienne) 
          254 000   

    - akcje serii B (na okaziciela) 
          1 146 000   

wysokość kapitału podstawowego 
   1 400 000,00 zł  
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5.9. Zobowiązania według okresów wymagalności 

okres spłaty 2020     

do roku 207 566,56 zł     

od 1 roku do 3 lat 543 549,42 zł     

powyżej 3 lat do 5 lat 0,00 zł     

ponad 5 lat 0,00 zł     

wartość na koniec okresu 751 115,98 zł     

wobec jednostek powiązanych,  

według okresu spłaty: 
kredy i pożyczki 

z tytułu emisji 

dłużnych 

papierów 

wartościowych 

 inne 

zobowiązania 

finansowe 

 inne  

do roku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

od 1 roku do 3 lat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

powyżej 3 lat do 5 lat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

ponad 5 lat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

wartość na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  

razem 0,00 zł 
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b.  wobec pozostałych  

jednostek, według 

okresu spłaty: 

kredyty i pożyczki 
zobowiązania z 

tytułu leasingu 

z tytułu podatków, 

ceł, ubezpieczeń  

i innych 

świadczeń 

z tytułu dostaw  

i usług 
pozostałe 

do roku 129 201,25 zł 48 305,24 zł 28 518,83 zł 1 184,75 zł 356,49 zł 

od 1 roku do 3 lat 279 323,58 zł 264 225,84 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

powyżej 3 lat do 5 lat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

ponad 5 lat 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

wartość na koniec 

okresu 
408 524,83 zł 312 531,08 zł 28 518,83 zł 1 184,75 zł 356,49 zł 

razem 751 115,98 zł 

wartość na koniec 

okresu 
751 115,98 zł 
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5.10.  Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego 

wyszczególnienie 
kapitał 

Rodzaj kapitału (funduszu) 
razem 

zapasowy rezerwowy 

stan na początek roku obrotowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zwiększenie, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– agio 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– podział zysku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– dopłaty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– inne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

zmniejszenie, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– pokrycie straty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– dywidendy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

– inne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

stan na koniec roku obrotowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

5.11. Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

wyszczególnienie 
stan na 

31.12.2019 r. 
zwiększenia wykorzystanie rozwiązania 

stan na 

31.12.2020 r. 

wartości niematerialne  

i prawne 
0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

środki trwałe 0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

zaliczki na środki 

trwałe 
4 657,71 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  4 657,71 zł  

zapasy 0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

inwestycje 

długoterminowe 
0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

wycena 

krótkoterminowych 

aktywów 

0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

wycena pozostałych 

krótkoterminowych 

aktywów 

0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  

wartość na koniec  4 657,72 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4 657,72 zł 
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5.12. Propozycja podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 

wyszczególnienie 2020 

zysk/strata netto 14 570,61 zł 

fundusz zapasowy 0,00 zł 

zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0,00 zł  

dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału) 0,00 zł  

fundusz nagród 0,00 zł  

pokrycie strat z lat poprzednich 14 570,61 zł 

dopłaty wspólników 0,00 zł  

obniżenie kapitału podstawowego 0,00 zł  

 

5.13. Wykaz zobowiązań warunkowych 

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych. 

 

 

5.14. Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku 

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku. 

 

 

5.15. Rozliczenia międzyokresowe 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 

tym: 
2020 

aktywa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tym: 152 012,00 zł 

 - straty podatkowe z lat poprzednich (2016, 2017, 2018)  

    do odliczenia w przyszłych okresach 
149 015,00 zł 

- naliczone odsetki od otrzymanej pożyczki 2 997,00 zł 

pozostałe rozliczenia międzyokresowe,  w tym: 0,00 zł 

–  przychód nie stanowiący należności 0,00 zł 

wartość na koniec okresu 152 012,00 zł 
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krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2020 

przychody niezafakturowane 0,00 zł 

ubezpieczenia 13 274,37 zł 

czynsze 0,00 zł 

prenumeraty 0,00 zł 

pozostałe 0,00 zł 

wartość na koniec okresu 13 274,37 zł 

 

5.16. Odpisy aktualizujące środki trwałe  

przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość 

środków trwałych 
Wartość 

zmiana technologii produkcji 0,00 zł     

przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością 

dalszego wykorzystywania lub remontowania 
0,00 zł         

wycofanie z użytkowania na skutek zaniechania produkcji 0,00 zł         

inne przyczyny       0,00 zł   

razem 0,00 zł 

 

5.17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

przyczyna dokonania odpisu 

aktualizującego wartość zapasów 

utrata cechy 

użytkowych  

i handlowych 

utrata  

rynków zbytu 

inne  

przyczyny 

usługi 0,00 zł     0,00 zł     0,00 zł     

półprodukty i produkcja w toku 0,00 zł         0,00 zł         0,00 zł         

produkty gotowe 0,00 zł         0,00 zł         0,00 zł         

towary       0,00 zł         0,00 zł         0,00 zł   

razem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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5.18. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów 

przychody netto kraj eksport 

produkty 0,00 zł     0,00 zł         

towary 45 019,92 zł         0,00 zł         

materiały 0,00 zł         0,00 zł         

usługi 805 714,57 zł   0,00 zł         

wartość na koniec okresu 850 734,49 zł 0,00 zł 

 

 

5.19. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

Zaniechanie działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości. 

 

5.20. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

5.21. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska 

wyszczególnienie 2019 2020 

wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 

środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: 422 823,09 zł 32 389,34 zł 

– na ochronę środowiska 0,00 zł 0,00 zł 

środki trwałe w budowie, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 

– na ochronę środowiska 0,00 zł 0,00 zł 

inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do 

użytkowania 
0,00 zł 0,00 zł 
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5.22. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 

wyszczególnienie 
koszty 

wytworzenia 

w tym koszty 

odsetki różnice 

kursowe 

 środki trwałe oddane do użytkowania  

  w roku obrotowym 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

5.23. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym 

wyszczególnienie towary produkty 

 różnice kursowe 0,00 zł 0,00 zł 

 odsetki 0,00 zł 0,00 zł 

razem 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

5.24. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 

 

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne. 

 

5.25.  Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

 

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne. 

 

5.26. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat 

 

kurs walut na dzień 31.12.2020 r. USD EUR 

Spółka stosuje średni kurs z tabeli NBP   

(Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.) 
        3,7584 zł              4,6148 zł 
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5.27. Struktura środków pieniężnych  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jednostka posiadała środki pieniężne zgromadzone na rachunku 

VAT w wysokości 675,95 zł. 

środki pieniężne i pozostałe aktywa pieniężne 
stan na  

31.12.2019 r. 

stan na  

31.12.2020 r. 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 2 052,23 zł 50 846,03 zł 

inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł 

wartość na koniec okresu 2 052,23 zł 50 846,03 zł 

 

5.28. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę 

5.28.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu  

na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Wszystkie umowy, którymi jednostka dysponuje, spełniają ustawowe kryteria uznawania ich  

za składnik majątku lub zobowiązań, a w konsekwencji do ujęcia w księgach rachunkowych  

i wykazania ich w bilansie.  

 

5.28.2. informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach  

niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane 

zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie  

z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości 

Spółka nie zawierała transakcji na innych warunkach niż rynkowe, ze stronami powiązanymi. 

 

5.29. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w przeliczeniu na etaty,  

z podziałem na grupy zawodowe 

przeciętne w roku obrotowym 

zatrudnienie w grupach zawodowych 
2019 2020 

ogółem, z tego: 4,13 4,13 

–  pracownicy umysłowi  4,13 4,13 
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5.30. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom 

wchodzącym w skład organów jednostki 

 

wyszczególnienie 2020 

wynagrodzenie Zarządu 133 914,00  zł  

wynagrodzenie Rady Nadzorczej             0,00  zł  

 

5.31. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym  

w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących  

 

Udzielone pożyczki i świadczenie o podobnym charakterze 2020 

osoby wchodzące w skład organów zarządzających 0,00 zł   

osoby wchodzące w skład organów nadzorujących 0,00 zł    

osoby wchodzące w skład organów administrujących 0,00 zł   

 

5.32. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych 

 

wyszczególnienie 2020 

obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego          7 200,00 zł  

 

5.33. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki 

rachunkowości 

5.33.1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot 

i rodzaju 

Spółka nie dokonywała korekty przychodów, kosztów ani zysku (straty) z tytułu błędów 

popełnionych w latach ubiegłych. 
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5.33.2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację 

majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki 

W ocenie Zarządu po dniu bilansowym, nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby 

wpłynąć na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.  

 

5.33.3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości 

Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. 

 

 

5.33.4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych 

sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów  

i pasywów itp. W związku z powyższym dane zawarte w sprawozdaniu finansowym 

zapewniają porównywalność danych finansowych przedstawionych w poprzednim roku 

obrotowym.  

 

5.34. wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2  
 

 

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 jest obecna od ponad roku. Przez ten czas 

wypracowaliśmy system pracy, który minimalizuje ryzyko zachorowania naszych 

pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie w sposób ciągły świadczyć nasze usługi.  

W 2020 roku nie odnotowaliśmy znaczących negatywnych skutków dla Spółki 

spowodowanych pandemią. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie widzimy 

aktualnie zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Spółki w związku z panującą aktualnie 

sytuacją, a także jej przyszłymi skutkami.  

 

 

5.35. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji 

Spółka Blue Tax Group S.A. nie posiada jednostek powiązanych.  
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5.36. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres,  

w którym to połączenie nastąpił 

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie nastąpiło połączenie spółek. 

 

 

5.37. Zagrożenia dla kontynuowania działalności 

Pomimo posiadania kapitałów ujemnych w ocenie Zarządu nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie przez jednostkę kontynuacji działalności. Ujemne kapitały własne 

wynikają ze strat z lat ubiegłych, kiedy to Spółka znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej 

po umieszczeniu jej na listę ostrzeżeń prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. W 

2018 r. została unormowana trudna sytuacja finansowa Spółki. Działania w latach kolejnych 

zmierzać będą do uzyskania dodatniego wyniku finansowego zarówno z podstawowej 

działalności operacyjnej jak i całościowego wyniku finansowego Spółki. 

 

W ocenie Zarządu na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie przez jednostkę kontynuacji działalności.  

 

5.38. Pozostałe informacje i objaśnienia ułatwiające ocenę jednostki 

 

Informacje przestawione powyżej w pełni odzwierciedlają sytuację majątkową i finansowa 

oraz wynik finansowy Spółki.  

 

 

5.39. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie 

sprawozdania finansowego za rok 2020 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania 

finansowego za rok 2020 jest Prezes Zarządu. 

 

 



  
 

2 2  |  S t r o n a  
 

6. Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Blue Tax Group S.A. 

Informacja Blue Tax Group S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

Dobra praktyka 

Oświadczenie 

 o stosowaniu  

dobrej 

 praktyki 

 

Uwagi 

 

 

 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  

i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi 

komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki  

i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystająca w jak 

najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 

komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 

również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej.  

 

 

 

TAK/NIE 

 

 

Spółka stosuje wszystkie zapisy tego 

punktu z wyłączeniem transmisji obrad 

walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad  

i upubliczniania go na stronie 

internetowej. W opinii Zarządu koszty 

związane z techniczną obsługa transmisji 

oraz rejestracji posiedzeń walnego 

zgromadzenia przez Internet  

są niewspółmierne do ewentualnych 

korzyści z tego wynikających.  

 

2 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej 

funkcjonowania.  

 

TAK 

 

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  ____________  

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),  TAK  
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3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów,  

TAK  

3.3  

 

 

opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji 

emitenta na rynku,  

 

 

NIE 

Spółka nie prowadzi badania rynku na 

którym działa. W związku z charakterem 

świadczonych usług koszty 

przeprowadzania takich badań są 

niewspółmierne do osiąganych z tego 

tytułu korzyści. 

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 liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,  

 

NIE 

 

Oświadczenie takie znajduje się  

w siedzibie spółki.  

3.6 dokumenty korporacyjne spółki  TAK  

3.7  

 

 

zarys planów strategicznych spółki,  

NIE Spółka ze względu na charakter 

prowadzonej działalności nie dokonuje 

planowania strategicznego w sposób 

umożliwiający przekazywanie takich 

zarysów do wiadomości publicznej. 

 

3.8 

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok 

obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 

emitent takie publikuje),  

 

NIE 

Emitent zgodnie z opublikowanym 

raportem bieżącym EBI 17/2012 z dnia  

10 marca 2012 roku podjął decyzje  

o niepublikowaniu prognoz finansowych. 

3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,  

TAK  
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3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za 

relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,  

TAK  

3.11 (skreślony)    

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 zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez 

inwestorów decyzji inwestycyjnych,  

 

TAK 

 

3.15 (skreślony)   

 

3.16 

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania,  

 

TAK 

Dotychczas nie zanotowano oficjalnych 

pytań, w przypadku pojawienia się 

takowych, informacja zostanie 

opublikowana na stronie internetowej 

emitenta 

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  

 

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,  

 

_______ 

Spółka nie posiada Autoryzowanego 

Doradcy. 
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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 (skreślony)   

 

 

 

 

3.23 

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.  

 

TAK 

 

 

4 

Spółka prowadzi korporacyjna 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 się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl  

TAK  

z wyłączeniem 

GPW 

InfoStrefa 

W ocenie Zarządu informacje 

przekazywane za pośrednictwem własnej 

strony internetowej są kompletne  

i wystarczające do oceny spółki przez 

inwestorów. 

 

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 kontakt z Autoryzowanym 

Doradcą.  

 

____________ 

Spółka nie posiada Autoryzowanego 

Doradcy. 

 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 

 Spółka nie posiada Autoryzowanego 

Doradcy. 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
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7 fakcie Autoryzowanego Doradcę. ____________ 

 

8 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków Autoryzowanego Doradcy.  

 

____________ 

Spółka nie posiada Autoryzowanego 

Doradcy. 

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  ____________  

9.1 informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 

członków zarządu i rady nadzorczej,  

TAK  

 

9.2 

informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 

otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 

w każdym zakresie, 

 

____________ 

Spółka nie posiada Autoryzowanego 

Doradcy. 

 

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 

Dotychczas spółka nie organizowała 

publicznie dostępnych spotkań  

z inwestorami. W przypadku 

uzasadnionych zdarzeń emitent podejmie 

działania w tym zakresie. 

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 

 

 

13 

Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie 

niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 

określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są 

prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.  

 

TAK 

 



 

2 7  |  S t r o n a  
 

 

 

 

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta  

od akcjonariusza posiadającego, co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do 

których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem 

walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 

400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

 

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 

 

 

15 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej 

może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie 

nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

 

TAK 

 

 

 

 

 

16 

 

 

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 

 

 

 

NIE 

 

 

 

 

W ocenie Zarządu informacje 

przekazywane za pośrednictwem raportów 

bieżących oraz okresowych są kompletne  

i wystarczające do oceny spółki przez 

inwestorów. 
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16 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 

określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent 

powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 

przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację.  

 

 

TAK 

 

17 (skreślony)   
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