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w załączniku przekazuję Państwu Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, 
Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem audytora. Z uwagi na kurczący się rynek 
Klientów detalicznych Spółka odnotowała gorsze niż w poprzednich latach wyniki sprzedaży, 
jednocześnie zawiązała rezerwy na zobowiązania co skutkuje stratą na poziomie bilansowym. 
Zarząd podjął działania związane z bardziej dynamiczną zmianą strategii ukierunkowaną na 
zmianę profilu Klientów na mały i średni biznes oraz dużych Klientów korporacyjnych czego 
pierwsze efekty są już zauważalne, jednak z uwagi na większe wymagania tych grup Klientów 
proces sprzedaży jest znacząco dłuższy niż w przypadku Klientów detalicznych. 
 
W roku 2018 Spółka rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, które 
rozszerzą ofertę biznesową easyCALL.pl. Wymagać będzie to dodatkowych nakładów, jednak 
Zarząd zakłada finansowanie ich w całości z przychodów własnych w sposób, który nie będzie 
wymagał finansowania dłużnego. Spółka na podejmowane działania będzie starała się również 
pozyskiwać dotacje ze środków Unii Europejskiej. 
 
 

Łącząc wyrazy szacunku, 
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1. Informacje o Spółce 
 
Adres siedziby:   ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa 
Pełna nazwa podmiotu:  easyCALL.pl Spółka Akcyjna 
 
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 342202 w dniu 
25.11.2009 r. 
 
Data utworzenia Spółki: 
11.10.2006 r. – akt notarialny z dnia 11.10.2006 r. repertorium A nr 5354/2006 sporządzony 
przez notariusza Alicję Piątek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Karatowej 7. 
 
26.10.2009 r. – przekształcenie w Spółkę Akcyjną. Akt notarialny z dnia 26.10.2009 r. 
repertorium A nr 1493/2009 sporządzony przez notariusz Renatę-Izdebską Skwara z 
Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 86 lok. 134. 

Spółka została utworzona na czas nieokreślony. 

Podstawowy przedmiot działalności według PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie 
telekomunikacji przewodowej. 
 
Władze Spółki: 
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zarząd pracował w składzie: 
Michał Jakubowski – Prezes Zarządu, 
Piotr Hubert Mazurkiewicz – członek Zarządu. 
 
Rada Nadzorcza: 
W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 
następująco: 
- Łukasz Paweł Tylec,  
- Michał Aszychmin,  
- Piotr Tomasz Jakubowski,  
- Joanna Helena Jakubowska,  
- Robert Stanisław Rybski. 

Na dzień 31.12.2017 r. 5% udział w kapitale zakładowym Spółki przekroczyli: 
 - Piotr Hubert Mazurkiewicz (27,66%), 
 - Michał Paweł Jakubowski (55,31%). 



Raport roczny za 2017 rok Spółki easyCALL.pl S.A. 
 

5 

2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego 
sprawozdania finansowego 

Tabela. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego przeliczone w Euro 

Wybrane dane finansowe 

 Za okres   Za okres   Za okres   Za okres  
 01.01.2017 r.   01.01.2016 r.   01.01.2017 r.   01.01.2016 r.  
 31.12.2017 r.   31.12.2016 r.   31.12.2017 r.   31.12.2016 r.  

 PLN   PLN   EURO   EURO  

Przychody ze sprzedaży 
ogółem    12 706 569,04       20 318 857,49        3 046 481,34     4 592 870,14 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej     (93 344,44)     222 551,26         (22 378,93)         50 305,44 

Zysk (strata) brutto    (102 341,06)       259 525,55           (24 536,92)        58 663,10 

Zysk (strata) netto      (182 073,06)         194 879,55            (43 653,18)        44 050,53 

Przepływy netto z 
działalności operacyjnej    1 122 705,40      437 208,65           269 175,81          52 991,41 

Przepływy netto z 
działalności inwestycyjnej      -50 867,17        - 6 838,58            - 12 195,72        - 1 545,79 

Przepływy netto z 
działalności finansowej             22,99             28,79               5,51               6,50 

Przepływy netto razem    878 024,43        430 398,86         210.511,98     97 287,26 

Aktywa trwałe    452 267,22        499 093,21             108 433,96         112 814,92 

Aktywa obrotowe    2 969 088,92    4 047 234,23         711 858,09         914 835,95 

Aktywa razem     3 421 356,14     4 546 327,44      820 292,06      1 027 650,87 

Należności 
krótkoterminowe    721 319,41    2 909 824,46         172 940,95         657 736,09 

Należności długoterminowe       33 000,00       33 000,00            7 911,96            7 459,31 

Inwestycje 
krótkoterminowe    1 890 605,13    1 012 580,70     453 284,69     228 883,52 

Zobowiązania 
długoterminowe  -   -   -   -  

Kapitał własny    2 607 899,44    2 922 837,44 625 260,60 660 677,54 

Kapitał zakładowy         121 130,00            121 130,00               29 041,69               28 424,26    
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Wybrane dane finansowe przedstawione w powyższej tabeli przeliczono według średniego 
kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2016 r. i na dzień 
29.12.2017 r. – ostatni dzień publikowania średnich kursów walut w 2017 roku. 

29.12.2017 r. 4,1709 PLN za 1 EUR 
31.12.2016 r. 4,4240 PLN za 1 EUR 

 

3. Przyczyny nie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 

Emitent nie jest uczestnikiem grupy kapitałowej jak również nie jest jednostką dominująca 
wobec jakiegokolwiek podmiotu. Z uwagi na powyższe Emitent nie jest objęty obowiązkiem 
wynikającym  § 5 ust. 2 zd. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące 
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do 
składania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 
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4. Roczne sprawozdanie finansowe easyCALL.pl S.A. za rok obrotowy 2017 
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5. Sprawozdanie Zarządu z działalności easyCALL.pl S.A. za rok 2017 
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6. Oświadczenia Zarządu 

I. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 
 

 
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
easyCALL.pl S.A. w sprawie 

rzetelności sprawozdania finansowego za rok 2017 
 
 
 
 

Zarząd easyCALL.pl S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie 
finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i dane porównywalne za okres od 
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 
i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 
zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk 
związanych z prowadzoną działalnością. 

 
W imieniu Emitenta, 
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II. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie 
finansowe 

 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
easyCALL.pl S.A. w sprawie 

wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2017 
 
 
 
 

Zarząd easyCALL.pl S.A. oświadcza, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
tj. Sea.pl Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 83/33, w imieniu 
której działał Pan Mariusz Wilkołaski - biegły rewident (nr ew. 12181), dokonujący badania 
rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz spełnił warunki do wydania bezstronnej i 
niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
W imieniu Emitenta, 
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7. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym. 
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8. Oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 
 
L.p. Praktyka 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 oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 
również nowoczesne metody komunikacji internetowej, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

Tak  

z wyłączeniem 
transmisji obrad 

Walnego 
Zgromadzenia 
przez internet, 

rejestracji video 
przebiegu obrad 

oraz 
upublicznianiem 

takiej video 
rejestracji 

Wszystkie istotne informacje 
dotyczące zwołania i przebiegu 
Walnego Zgromadzenia będą 
publikowane przez Emitenta w 
formie raportów bieżących oraz 
umieszczane na jego stronie 
internetowej – zatem akcjonariusze 
nie biorący udziału osobiście w 
Walnym Zgromadzeniu oraz inni 
zainteresowani inwestorzy będą 
mieli możliwości zapoznania się ze 
sprawami poruszanymi na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Koszty 
związane z infrastrukturą 
techniczną umożliwiającą 
transmisję obrad Walnego 
Zgromadzenia przez Internet 
Emitent uznaje za niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

 2.  Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 

Tak  
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sposobu jej funkcjonowania. 

 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  

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

Tak  

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. 

Tak  

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki. Tak  

3.7. Zarys planów strategicznych spółki. Tak  
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3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na 
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych 
prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 
przypadku gdy emitent publikuje prognozy). 

Nie Spółka nie będzie publikować 
prognoz.  

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  

3.11. (skreślono)   

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 

Tak  
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te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych. 

3.15. (skreślono)   

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

Nie W związku z małą ilością pytań 
akcjonariuszy, koniecznością ich 
dodatkowego protokołowania oraz 
faktu, iż najczęściej dotyczą one 
spraw porządkowych Walnego 
Zgromadzenia, Spółka nie decyduje 
się na stosowanie przedmiotowej 
praktyki. 

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. 

Nie dotyczy  

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

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

Tak  

3.22. (skreślono)   

 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 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 

Tak  
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danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

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. 

Nie dotyczy  

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. 

Nie dotyczy  

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

Nie dotyczy  

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

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

Nie W opinii Emitenta dane na temat 
łącznej wysokości wynagrodzeń 
wszystkich członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej, nie stanowią 
istotnej informacji dla Inwestorów, 
wpływającej na podejmowane przez 
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nich decyzje inwestycyjne. 

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

Nie dotyczy  

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 Ze względu na fakt, iż 
przedmiotowe spotkania nie cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
akcjonariuszy, a koszty jego 
przygotowania i przeprowadzenia 
są stosunkowo wysokie, Spółka nie 
zamierza stosować przedmiotowej 
praktyki. 

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

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 sąd 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 wypłaty 
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, 
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 

Tak  
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ustalenia prawa do dywidendy. 

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 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. 

Nie W opinii Emitenta, w okresach 
miesięcznych wystarczające jest 
należyte wypełnianie obowiązków 
informacyjnych z wykorzystaniem 
wiadomości dostępnych na stronie 
internetowej Spółki oraz na stronie 
NewConnect oraz GPW. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 

Tak  
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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. 

17.  (skreślony)    

 


