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1. LIST ZARZĄDU 
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
  

Ubiegły rok naznaczony został pandemią koronawirusa, która odcisnęła globalnie swoje piętno 
niemal na każdej dziedzinie życia zarówno gospodarczego, politycznego jak i społecznego. 
Wprowadzane obostrzenia w połączeniu ze zmianą zachowań konsumenckich, powodowanych 
podwyższoną niepewnością, w sposób naturalny przenosiły się na kondycję przedsiębiorstw 
operujących w realnej gospodarce. Oczywiście skala tego wpływu nie była jednakowa. Doświadczenia 
ubiegłego roku mogą wymusić odmienne spojrzenie na kwestie gospodarcze, a sam okres pandemii 
będzie swoistą cenzurą dla sposobu prowadzenia biznesu, który może stać się bardziej zdalny                                
i globalny. Podejmujemy działania mające na celu w możliwym zakresie ograniczenie negatywnych 
skutków gospodarczych i finansowych tej pandemii na działalność Spółki.  
 

W styczniu ubiegłego roku zmarł twórca i długoletni prezes Spółki Pan Michał Jakubowski. 
Tragedia ta była przyczynkiem do zmian właścicielskich. Spółka podjęła decyzję o sprzedaży linii 
biznesu - usług telekomunikacyjnych. Ten segment rynku nie cechuje się ponadprzeciętnym tempem 
wzrostu, a rywalizacja z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej, dysponującymi istotnie 
większymi bazami klientów oraz silniejszym zapleczem kapitałowym powodowała stałą presję 
marżową. Aktualnie pracujemy nad wskazaniem nowych kierunków rozwoju, które mają zapewnić 
Inwestorom satysfakcjonujący zwrot z zainwestowanego kapitału. Te strategiczne decyzje 
podejmowane mają być przy koncentracji na branżach, które relatywnie dobrze powinny zachowywać 
się w postpandemicznej rzeczywistości.  

 
Rok 2020 to również okres porządkowania kwestii korporacyjnych, których zaadresowanie 

istotnie ma ograniczać ryzyko prawne oraz umożliwiać bezpieczne stawianie fundamentów pod 
przyszłą działalność operacyjną w roku bieżącym i latach następnych.  

  
Zapraszamy do lektury raportu rocznego i zachęcamy do obserwowania raportów bieżących 

publikowanych przez Spółkę.  
 
Z poważaniem  
 
Łukasz Górski – Prezes Zarządu 
Kraków, dnia 9 marca 2021 r.  
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Firma EASYCALL.PL S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa 

Tel./fax 12 654 05 19 

Strona WWW www.easycall.pl 

E-mail inwestorzy@easycall.pl 

KRS 0000342202 

REGON 140738830 

NIP 7010049750 

 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 
Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych polskich) 
podsumowujące sytuację finansową spółki Easycall S.A. (dalej „Spółka”). Zamieszczone w tabelach 
dane prezentują wyniki finansowe Spółki w 2020 r. tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 r. 
 
Dane finansowe prezentowane poniżej są zgodnie z Ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego 
sprawozdania finansowego. Powyższe dane finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 
 

√ Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego                    
na dzień bilansowy, tzn.:  

- na dzień 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,2585 zł 
- na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,6148 zł 
 

√ Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych i zmian                  
w kapitale przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów 
Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 zł 
- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł 
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Wyszczególnienie  
12 miesięcy zakończonych 12 miesięcy zakończonych 

31.12.2020 
PLN 

31.12.2020 
EUR 

31.12.2019 
PLN 

31.12.2019 
EUR 

Przychody ze sprzedaży ogółem 10 225 251    2 285 381    8 478 956 1 971 025 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-222 259    -49 676    -799 249 -185 794 

Zysk (strata) brutto -220 460    -49 274    -785 604 -182 622 

Zysk (strata) netto -290 934    -65 025    -767 542 -178 424 

Przepływy netto z działalności 
operacyjnej 

-456 302    -101 985    -121 860 -28 328 

Przepływy netto z działalności 
inwestycyjnej 

-29 653    -6 628    -22 464 -5 222 

Przepływy netto z działalności 
finansowej 

20    5    -0,06 -0,01 

Przepływy netto razem -485 935    -108 608    -144 324 -33 550 

Aktywa trwałe 40 897    8 862    179 978 42 263 

Aktywa obrotowe 2 215 380    480 060    2 211 696 519 360 

Aktywa razem 2 256 277    488 922    2 391 675 561 624 

Należności krótkoterminowe 633 718    137 323    241 215 56 643 

Należności długoterminowe 0    0    33 000 7 749 

Inwestycje krótkoterminowe 1 317 335    285 459    1 803 270 423 452 

Zobowiązania długoterminowe 0    0    0 0 

Kapitał własny 1 473 496    319 298    1 764 431 414 332 

Kapitał zakładowy 121 130    26 248    121 130 28 444 

 

 
4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 

 
Sprawozdanie finansowe EASYCALL.PL S.A. za rok obrotowy 2020 zbadane przez podmiot uprawniony 
do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  
 
5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2020  

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności EASYCALL.PL S.A w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 
2020 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
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6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 
 

6.1. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2020 rok  
 

Działając jako Zarząd EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wedle mojej wiedzy, 
roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, sporządzone zostały 
zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, 
oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
  
Kraków, dn. 9 marca 2021 r. 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 
 

6.2. Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego 
sprawozdania finansowego 

 
Działając jako Zarząd EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wybór firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 
został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 
audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali 
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania 
zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
Kraków, dn. 9 marca 2021 r. 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 
 
7. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 

OBROTOWY 2020 
 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 
stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
 
8. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 
 

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 
 
 
Kraków, dn. 9 marca 2021 r. 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu  
   


