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1. LIST ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy, 

 

W bieżącym roku Spółka poczyniła bardzo ważny dla jej dalszej działalności krok wchodząc                   

w porozumienie ze spółką SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz jej głównymi 

akcjonariuszami. Przedmiotem porozumienia, którego początek dał zawarty w dniu 12 marca br. list 

intencyjny, jest nabycie przez Spółkę akcji SatRevolution S.A. w drodze aportu wniesionego przez 

akcjonariuszy SatRevolution S.A. w zamian za akcje Spółki. W wyniku tej transakcji, której 

przeprowadzenie ma nastąpić najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 r., Spółka stanie się głównym,                

o ile nie jedynym akcjonariuszem SatRevolution S.A. Transakcja powinna bardzo pozytywnie wpłynąć 

na Spółkę oraz dotychczasowych Akcjonariuszy. SatRevolution S.A. jest bowiem podmiotem, który 

działa w perspektywicznej branży kosmicznej zajmując się kompleksowo projektowaniem, produkcją                               

i umieszczaniem na orbitach okołoziemskich nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane 

optyczne. Systematycznie rozwija swoje know-how oraz realizuje założone cele.  

 

W okresie sprawozdawczym Spółki, SatRevolution S.A. korzystając z infrastruktury kosmicznej 

Virgin Orbit umieściła na orbicie kolejne swoje satelity, a także zawarła z Virgin Orbit strategiczne 

porozumienie o zamiarze współpracy przy budowie konstelacji satelitów, a także rozwijaniu rynku 

kosmicznego m.in. w Polsce.  

  

Konstelacja satelitów, którą SatRevolution S.A. planuje zbudować w ciągu kilku kolejnych                       

lat ma liczyć około 1500 egzemplarzy. SatRevolution S.A. ma szansę na zdobycie ugruntowanej pozycji                

na swoim rynku, a także przynieść wysoką wartość dla Akcjonariuszy.   

 

 Zachęcam do lektury raportu oraz do obserwowania raportów bieżących publikowanych      

przez Spółkę.                            

 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu  

Łukasz Górski        
  



   
Raport kwartalny Easycall.pl S.A. za II kwartał 2021 r. 

 
 

 
str. 3 

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.easycallsa.pl 

E-mail ir@easycallsa.pl 

KRS 0000342202 

REGON 140738830 

NIP 7010049750 

 

 

2.1.  Profil działalności 

 

W grudniu ub.r. cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została 

sprzedana. W marcu br. Spółka podpisała z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu porozumienie 

w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji – Term Sheet. 

  

W wyniku transakcji ma powstać grupa kapitałowa działająca w branży kosmicznej ze Spółką jako 

podmiotem dominującym. Rozwój działalności grupy realizowany będzie w szczególności poprzez 

budowę na orbitach okołoziemskich własnej konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych zbierających 

dane optyczne w celu komercyjnego wykorzystania pozyskiwanych danych oraz poprzez współpracę                   

z międzynarodowymi partnerami przy projektach kosmicznych, co pozwoli na osiągnięcie pozycji 

międzynarodowego lidera w tworzeniu nanosatelitów oraz pozyskiwaniu za ich pomocą danych. 

 

2.2. Kapitał zakładowy Spółki 

 

Na dzień 30 czerwca 2021 r. kapitał zakładowy wynosił 121 130,00 zł i dzielił się na: 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,  

 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, 

 151.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda. 

Wszystkie akcje spółki są zdematerializowane. 
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2.3. Władze Spółki 

 

a) Zarząd: 

 

Skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

przedstawiał się następująco: 

 

SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA 

Łukasz Górski – Prezes Zarządu 

 

W II kwartale 2021 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu w składzie Zarządu Spółki                 

nie wystąpiły zmiany. 

 

b) Rada Nadzorcza: 

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz sporządzenia niniejszego raportu 

przedstawiał się następująco: 

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

Zbisław Lasek – Członek Rady Nadzorczej 

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Piaszczyk – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej 

Damian Fijałkowski – Członek Rady Nadzorczej 

 

W II kwartale 2021 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu w składzie Rady Nadzorczej 

Spółki wystąpiły następujące zmiany: 

 

 w dniu 30 czerwca 2021 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołano do Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Piotra Piaszczyka, Pana Tomasza Wykurz oraz Pana Damiana 

Fijałkowskiego. 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE  

 

Wyszczególnienie  

WYBRANE DANE  

Z BILANSU 

30.06.2021 

PLN 

30.06.2020 

PLN 

Kapitał własny 1 404 673 ,35 1 769 829,81 

Należności długoterminowe 0,00 33 000,00 

Należności krótkoterminowe 401 715,43 268 893,33 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 009 140,21 1 818 432,32 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 009 140,21 1 818 432,32 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 266 941,74 522 703,83 

Aktywa trwałe 28 413,00 167 052,64 

Aktywa obrotowe 1 712 781,63 2 611 812,43 

Aktywa/Pasywa razem 1 741 194,63 2 778 865,07 

 

Wyszczególnienie  

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 01.04.2021 

-30.06.2021 

PLN 

 01.04.2020 

-30.06.2020 

PLN 

 01.01.2021 

-30.06.2021 

PLN 

 01.01.2020 

-30.06.2020 

PLN 

Amortyzacja 0,00 11 162,78 430,47 20 706,05 

Przychody netto  

ze sprzedaży 
0,00 2 665 086,01 363 098,63 4 911 324,18 

Zysk (strata) ze sprzedaży -38 707,05 22 343,16 -67 915,09 1 185,06 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
-34 468,38 13 472,39 -33 887,58 316,11 

Zysk (strata) brutto -69 212,97 15 072,93 - 68 823,06 5 399,33 

Zysk (strata) netto -69 212,97 15 072,93 -68 823,06 5 399,33 
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4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA II KWARTAŁ 2021 R. 

 

4.1. Bilans 

 

  30-06-2021 30-06-2020 

 AKTYWA 1 741 194,63 2 778 865,07 

A Aktywa trwałe 28 413,00 167 052,64 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2 Wartość firmy 0,00 0,00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 35 042,64 

1 Środki trwałe 0,00 35 042,64 

a 
grunty  

(w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) 
0,00 0,00 

b bud., lok., prawa do lok. i ob. inż. ląd. i wodn. 0,00 22 192,78 

c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 12 206,22 

d środki transportu 0,00 0,00 

e inne środki trwałe 0,00 643,64 

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III Należności długoterminowe 0,00 33 000,00 

1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2 Od poz. jed, w których jed. pos. zaan. w kap. 0,00 0,00 

3 Od pozostałych jednostek 0,00 33 000,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1 Nieruchomości 0,00 0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b w poz. jedn., w któr. jedn. pos. zaang. w kap. 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 
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- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
28 413,00 99 010,00 

1 
Aktywa z tytułu odroczonego  

podatku dochodowego 
28 413,00 99 010,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B Aktywa obrotowe 1 712 781,63 2 611 812,43 

I Zapasy 300 000,00 7 493,04 

1 Materiały 0,00 0,00 

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3 Produkty gotowe 0,00 0,00 

4 Towary 0,00 7 493,04 

5 Zaliczki na dostawy i usługi 300 000,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 401 715,43 268 893,33 

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b inne 0,00 0,00 

2 
Nal. od jedn., w których jedn.  

pos. zaang. w kap. 
0,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b inne 0,00 0,00 

3 Należności od pozostałych jednostek 401 715,43 268 893,33 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 250 755,32 221 500,07 

- do 12 miesięcy 250 755,32 221 500,07 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b z tyt. pod., dot., ceł, ubezp. in. tyt. publ.-praw 11 465,16 42 848,19 

c inne 139 494,95 4 545,07 

d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe 1 009 140,21 1 818 432,32 
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1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 009 140,21 1 818 432,32 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 009 140,21 1 818 432,32 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 009 140,21 1 818 432,32 

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV 
Krótkoterminowe  

rozliczenia międzyokresowe 
1 925,99 516 993,74 

C 
Należne wpłaty na kapitał  

(fundusz) podstawowy 
0,00 0,00 

D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

 AKTYWA RAZEM 1 741 194,63 2 778 865,07 

 
 

 
  

 

 
30-06-2021 30-06-2020 

 PASYWA 1 741 194,63 2 778 865,07 

A Kapitał (fundusz) własny 1 404 673,35 1 769 829,81 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 121 130,00 121 130,00 

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 394 317,88 2 394 317,88 

1 Kapitał (fundusz) zapasowy 2 394 317,88 0,00 

2 nadw. wart. sprz. nad wart. nom. udz. (akcji) 0,00 0,00 

III 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 

w tym: 
0,00 0,00 

1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

2 z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe, w tym: 
0,00 0,00 

1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 
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2 
tworzone zgodnie z umową  

(statutem) spółki 
0,00 0,00 

3 na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 041 951,47 - 751 017,40 

VI Zysk (strata) netto -68 823,06 5 399,33 

VII 
Odpisy z zysku netto w roku obrot.  

(wielk. ujemna) 
0,00 0,00 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 336 521,28 1 009 035,26 

I Rezerwy na zobowiązania 12 792,04 282 088,60 

1 
Rezerwa z tytułu odroczonego  

podatku dochodowego 
0,00 123,00 

2 
Rezerwa na świadczenia emerytalne  

i podobne 
0,00 0,00 

a długoterminowa 0,00 0,00 

b krótkoterminowa 0,00 0,00 

3 Pozostałe rezerwy 12 792,04 281 965,60 

a długoterminowe 0,00 0,00 

b krótkoterminowe 12 792,04 281 965,60 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2 
Wobec jedn., w których jedn.  

pos. zaang. w kap. 
0,00 0,00 

3 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b 
z tytułu emisji dłużnych  

papierów wartościowych 
0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

e inne 0,00 0,00 

III Zobowiązania krótkoterminowe 266 941,74 522 703,83 

1 Zobowiązania wobec jedn. powiąz. 0,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagal.: 0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b inne 0,00 0,00 

2 Zob. wobec jed., w kt. jed. pos. zaang. w kap. 0,00 0,00 

a 
z tytułu dostaw i usług,  

o okresie wymagalności: 
0,00 0,00 

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
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b inne 0,00 0,00 

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 266 941,74 522 703,83 

a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b 
z tytułu emisji dłużnych  

papierów wartościowych 
0,00 0,00 

c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d 
z tytułu dostaw i usług,  

o okresie wymagalności: 
18 796,42 435 908,92 

- do 12 miesięcy 18 796,42 435 908,92 

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g z tyt. pod., ceł, ubezp. innych tyt. publ.-praw. 8 183,68 86 541,58 

h z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

i inne 239 961,64 253,33 

4 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 56 787,50 204 242,83 

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 56 787,50 204 242,83 

a długoterminowe 0,00 0,00 

b krótkoterminowe 56 787,50 204 242,83 

 PASYWA RAZEM 1 741 194,63 2 778 865,07 
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4.2. Rachunek zysków i strat 

 

 Wyszczególnienie 
01-04-2021 

-30-06-2021 

 01-01-2021 

-30-06-2021 

01-04-2020 

 -30-06-2020 

01-01-2020 

     -30-06-2020 

A 
Przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi, w tym: 
0,00 363 098,63 2 665 086,01 4 911 324,18 

-  Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
0,00 363 098,63   2 645 607,01 4 883 850,41 

II 
Zmiana stanu produktów  

(zw.-wart. dod., zm.-wart.uj) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

II 
Koszt wytworzenia produktów  

na własne potrzeby jedn. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 
Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
0,00 0,00 19 479,00 27 473,77 

B Koszty działalności operacyjnej 38 707,05 431 013,72 2 642 742,85 4 910 139,12 

I Amortyzacja 0,00 430,47 11 162,78 20 706,05 

II Zużycie materiałów i energii 36,59 36,59 24 602,14 53 308,38 

III Usługi obce 26 717,08 409 656,36 2 328 261,85 4 320 539,97 

IV Podatki i opłaty, w tym: 4 319,97 5 136,97 35 190,20 37 048,81 

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 7 077,00 12 389,61 198 977,21 395 423,11 

VI 
Ubezpieczenia społeczne  

i inne świadczenia, w tym: 
0,00 0,00 24 473,14 48 633,97 

- Emerytalne 0,00 0,00 10 846,56 22 148,62 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 556,41 3 363,72 4 335,69 12 652,92 

VIII Wart. sprzedanych tow. i mat. 0,00 0,00 15 739,84 21 825,91 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -38 707,05 -67 915,09 22 343,16 1 185,06 

D 
Pozostałe przychody 

operacyjne 
4 239,41 34 028,84 9 786,36 17 788,49 

I 
Zysk z tyt. rozchodu  

niefinansowych aktywów trwał. 
0,00 28 678,48 0,00 0,00 

II Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Aktualizacja wart. aktywów niefin. 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Inne przychody operacyjne 4 239,41 5 350,36 9 786,36 17 788,49 

E Pozostałe koszty operacyjne 0,74 1,33 18 657,13 18 657,44 

I 
Strata z tyt. rozch.  

niefinansowych aktywów trwał. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

II Aktualizacja wart. aktywów niefin. 0,00 0,00 18 656,75 18 656,75 

III Inne koszty operacyjne 0,74 1,33 0,38 0,69 
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F 
Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (C+D-E) 
-34 468,38 -33 887,58 13 472,39 316,11 

G Przychody finansowe 0,12 0,27 3 097,57 7 236,74 

I 
Dywidendy i udziały w zyskach,  

w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

a od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
w których jedn. posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

b od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
w których jedn. posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00 0,00 0,00 

II Odsetki, w tym: 0,12 0,12 3 097,57 7 236,74 

a od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV 
Aktualizacja wartości aktywów 

finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

V Inne 0,00 0,15 0,00 0,00 

H Koszty finansowe 34 744,71 34 935,75 1 497,03 2 153,52 

I Odsetki, w tym: 34 744,71 34 935,75 0,39 0,39 

a dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 
Strata z tyt. rozchodu aktywów 

finansowych, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Aktualizacja wart. aktywów finan. 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV Inne 0,00 0,00 1 496,64 2 153,13 

I Zysk (strata) brutto (F+G-H) -69 212,97 -68 823,06 15 072,93 5 399,33 

J Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

K 
Pozostałe obow. zmniejszenia 

zysku (zwięk. straty) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

L Zysk (strata) netto (I-J-K) -69 212,97 -68 823,06 15 072,93 5 399,33 
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4.3. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

Nazwa 
01-04-2021 

-30-06-2021 

01-01-2021 

 -30-06-2021 

01-04-2020 

-30-06-2020 

01-01-2020 

-30-06-2020 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -69 212,97 -68 823,06 15 072,93 5 399,33 

II Korekty razem -309 660,64 -729 983,00 98 174,97 17 402,10 

1 Amortyzacja 0,00 430,47 11 162,78 20 706,05 

2 
Zyski (straty) z tytułu różnic 

kursowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Odsetki i udziały w zyskach 

(dywidendy) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Zysk (strata)  

z działalności inwestycyjnej 
0,00 -28 678,48 0,00 -270,00 

5 Zmiana stanu rezerw -5 000,00 -55 000,00 98 538,60 98 538,60 

6 Zmiana stanu zapasów -300 000,00 -300 000,00 79 835,77 79 645,27 

7 Zmiana stanu należności -19 924,45 -217 897,49 159 707,93 143 651,18 

8 
Zmiana stanu zob. krótk.,  

z wyj. pożyczek i kredyt 
14 300,84 -339 591,50 274 462,69 281 035,93 

9 
Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
962,97 210 754,00 -198 279,09 -278 651,22 

10 Inne korekty 0,00 0,00 -327 253,71 -327 253,71 

III 
Przepływy pieniężne netto  

z dział. oper. (I+/-II) 
-378 873,61 -798 806,06 113 247,90 22 801,43 

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I Wpływy 0,00 490 631,71 0,00 270,00 

1 

Zbycie wart. niemat.  

i prawnych oraz rzecz. 

aktywów trwałych 

0,00 490 631,71 0,00 270,00 

2 

Zbycie inwestycji w 

nieruchomości oraz wart. 

niemat. i prawnych 

0,00 0,00  0,00 0,00 

3 
Z aktywów finansowych,  

w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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- odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

- inne wpływy z aktywów finans. 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 0,00 0,00 4 700,00 7 780,49 

1 

Nabycie wart. niemat.  

i prawnych oraz rzecz. 

aktywów trwałych 

0,00 0,00 4 700,00 7 780,49 

2 
Inwestycje w nieruchomości  

oraz wart. niemat. i prawne 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
udzielone pożyczki 

długoterminowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 
Przepływy pieniężne netto  

z dział. inwestycyjnej (I-II) 
0,00 490 631,71 -4 700,00 -7 510,49 

C      Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I Wpływy 19,00 19,00 0,00 0,00 

1 
Wpł. netto z emisji akcji i instr.  

kap. oraz dopł. do kapitału 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Kredyty i pożyczki 19,00 19,00 0,00 0,00 

3 
Emisja dłużnych  

papierów wartościowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Wydatki 19,00 39,00 0,00 0,00 

1 
Nabycie udziałów (akcji) 

własnych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Dywidendy i inne wypłaty  

na rzecz właścicieli 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Inne niż wypł. na rzecz właśc., 

wyd. z tyt. podz. zysku 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Spłaty kredytów i pożyczek 19,00 39,00 0,00 0,00 

5 
Wykup dłużnych  

papierów wartościowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Z tytułu innych  

zobowiązań finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Płatności zobow. z tyt.  

umów leasingu finansowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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8 Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

III 
Przepływy pieniężne netto  

z dział. finansowej (I-II) 
0,00 -20,00 0,00 0,00 

D 
Przepł. pieniężne netto 

razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 
-378 873,61 -308 194,35 108 547,90 15 290,94 

E 
Bilansowa zmiana stanu  

środków pieniężnych, w tym: 
-378 873,61 -308 194,35 108 547,90 15 290,94 

- 
zmiana stanu śr. pieniężnych  

z tytułu różnic kursowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

F 
Środki pieniężne na 

początek okresu 
1 388 013,82 1 317 334,56 1 709 884,42 1 803 141,38 

G 
Środki pieniężne na koniec 

okresu (F+/-E) 
1 009 140,21 1 009 140,21 1 818 432,32 1 818 432,32 

  - 
w tym o ograniczonej  

możliwości dysponowania 
0,00 0,00 6 747,50 6 747,50 
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4.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Nazwa 
01-01-2021 

-30-06-2021 

01-01-2020 

-30-06-2020 

I 
Kapitał (fundusz) własny  

na początek okresu (BO) 
1 473 496,41 1 764 430,48 

- 
zmiany przyjętych zasad  

(polityki) rachunkowości 
0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

Ia 
Kap. (fundusz) wł. na pocz.  

okresu (BO), po kor. 
1 473 496,41 1 764 430,48 

1. 
Kapitał (fundusz) podstawowy  

na początek okresu 
121 130,00 121 130,00 

1.1. 
Zmiany kapitału (funduszu) 

podstawowego 
0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

-  umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

1.2. 
Kapitał (fundusz) podstawowy  

na koniec okresu 
121 130,00 121 130,00 

2. 
Kapitał (fundusz) zapasowy  

na początek okresu 
2 394 317,88 2 394 317,88 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

- 
podziału zysku (ponad  

wymaganą ustawowo min. wart.) 
0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- pokrycia straty 0,00 0,00 

2.2. 
Stan kapitału (funduszu) zapas.  

na koniec okresu 
2 394 317,88 2 394 317,88 

3. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji  

wyceny na początek okresu 

0,00 
0,00 

3.1. 
Zmiany kapitału (funduszu)  

z aktualizacji wyceny 

0,00 
0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 
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3.2. Kapitał (fundusz) z akt. wyc. na kon. okr. 0,00 0,00 

4. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na początek okresu 

0,00 
0,00 

4.1. 
Zmiany pozostałych 

kapitałów(funduszy) rezerwowych 

0,00 
0,00 

a)   zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

4.2. Poz. kap. (fundusze) rezer. na koniec okr. 0,00 0,00 

5. 
Zysk (strata) z lat ubiegłych  

na początek okresu 
-1 041 951,47 -751 017,40 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na począt. okresu 16 525,00 16 525,00 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rach. 0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

5.2. 
Zysk z lat ubieg. na początek  

okresu po korektach 
16 525,00 16 525,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16 525,00 16 525,00 

5.4. Strata z lat ub.  na początek okresu  -1 058 476,47 -767 542,40 

- 
zmiany przyjętych zasad  

(polityki) rachunkowości  
0,00 0,00 

- korekty błędów 0,00 0,00 

5.5. 
Strata z lat ubieg. na początek okresu, 

po korektach 
-1 058 476,47 -767 542,40 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przen. strat z lat ub. do pokr. 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

5.6. 
Strata z lat ubiegłych 

na koniec okresu 
-1 058 476,47 -767 542,40 

5.7. 
Zysk (strata) z lat ub.  

na koniec okresu 
-1 041 951,47 -751 017,40 

6. Wynik netto -68 823,06 5 399,33 

a) zysk netto 0,00 5 399,33 

b) strata netto -68 823,06 0,00 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II 
Kapitał (fundusz) własny  

na koniec okresu (BZ) 
1 404 673,35 1 769 829,81 

III 
Kapitał (fundusz) własny  

po uwzg. prop. podziału zysku 
1 404 673,35 1 769 829,81 
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5. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM   

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANIA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

  

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z postanowieniami: 

a. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, 

b. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Niniejszy raport nie podlega badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych. W raportowanym okresie nie nastąpiła zmiana polityki rachunkowości.  

Skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021 roku zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

  

Jednocześnie Zarząd easyCALL.pl S.A. informuje, że nie publikował prognoz wyników 

finansowych na 2021 rok. 

   

Ponadto Emitent oświadcza, że jego Dokument Informacyjny nie zawierał informacji, o których mowa 

w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  

  

4.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów                

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru.  

 

I. Podstawowe założenia 

 

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku                                          

o rachunkowości. 

  

II. Utrata wartości aktywów 

  

Na dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących                    

na utratę ich wartości. W razie konieczności dokonywane są odpisy aktualizujące wartość danego 

aktywa. Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

  

III. Rzeczowe aktywa trwałe 

  

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków 

trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane                                      

z doprowadzeniem składnika aktywów do miejsca i stanu, jakie są niezbędne, aby były zdatne                                       

do używania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 

napraw, konserwacji obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. 
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Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej                   

niż na dzień bilansowy, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych jest dokonywana w następnych 

okresach amortyzacyjnych. Amortyzacja jest obliczana metodą liniową z uwzględnieniem szacowanego 

okresu użytkowania danego środka trwałego. Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości 

ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, 

pomniejszonych z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie są amortyzowane po zakończeniu 

ich budowy i oddaniu do użytkowania. 

  

IV. Wartości niematerialne i prawne 

  

Składniki wartości niematerialnych nabyte w drodze odrębnej transakcji ujmuje się początkowo                     

w koszcie. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Amortyzacja wartości 

niematerialnych dokonywana jest metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 

ich użytkowania. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, 

przynajmniej na dzień bilansowy, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych jest dokonywana                   

w następnych okresach amortyzacyjnych. Nakłady na prace badawcze ujmowane są w kosztach                            

(w rachunku zysków i strat) w momencie ich poniesienia. 

Składniki wartości niematerialnych wytworzone we własnym zakresie, powstałych w wyniku prac 

rozwojowych ujmuje się w bilansie wtedy, gdy jednostka jest w stanie udowodnić: 

a) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, 

aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 

b) zamiar ukończenia składnika oraz jego użytkowania lub sprzedaży, 

c) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

d) sposób, w jaki składnik będzie generował prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne: między 

innymi spółka powinna udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi 

wartości niematerialnych lub rynku na sam składnik, bądź użyteczność składnika w przypadku, gdy 

ma on być użytkowany przez spółkę, 

e) dostępność środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac 

rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych oraz 

f) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które 

można przyporządkować składnikowi wartości niematerialnych. 

Koszty prac rozwojowych, które nie spełniają powyższych kryteriów są ujmowane w rachunku zysków 

i strat w okresie, w którym zostały poniesione.  

Okres amortyzacji wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie nie przekracza 5 lat. 

 

V. Aktywa i zobowiązania finansowe 

 

Aktywa finansowe jednostka dzieli na cztery grupy: 

a) aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

b) pożyczki i należności, 

c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

d) aktywa dostępne do sprzedaży. 
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Aktywa finansowe początkowo rozpoznawane są w wartości godziwej, będącej ceną transakcji 

powiększoną o koszty transakcyjne. Późniejsza wycena aktywów zależy od ich klasyfikacji. 

Aktywa zakwalifikowane do pierwszej i czwartej kategorii wyceniane są w wartości godziwej, a zmiany 

ich wartości rozpoznawane są w przychodach i kosztach finansowych. Aktywa z drugiej i trzeciej grupy 

wyceniane są w zamortyzowanym koszcie, a zmiany ich wartości rozpoznawane są w przychodach                              

i kosztach finansowych. 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami 

umownymi składającymi się na dany aktyw finansowych. 

Wycena zobowiązań finansowych, podobnie jak w przypadku aktywów finansowych, uzależniona jest 

od ich zakwalifikowania do jednej z dwóch kategorii: 

 zobowiązania finansowe wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 pozostałe zobowiązania. 

Na dzień bilansowy jednostka wycenia zobowiązania w zależności od ich początkowego 

zakwalifikowania. Pozycje, które trafiły do pierwszej grupy są wyceniane w wartości godziwej. 

Pozostałe zobowiązania wyceniane są w zamortyzowanym koszcie (skorygowanej cenie nabycia). 

Zobowiązania finansowe usuwane są z bilansu, jeżeli obowiązek ich zapłaty wygasł lub został 

uregulowany. 

 

VI. Zapasy 

 

Zapasy wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto 

na dzień bilansowy. Wartość netto jest różnicą między ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej 

działalności gospodarczej i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Rozchód 

zapasów odbywa się z zastosowaniem metody FIFO. Wszystkie zapasy objęte są systematycznym 

przeglądem w zakresie ich przydatności i wartości rynkowej. W przypadku stwierdzenia potrzeby 

aktualizacji ich wartości, dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w odpowiedniej wysokości. 

 

VII. Należności z tytułu dostaw i usług 

 

Należności z tytułu dostaw i usług ujmowane są w kosztach pierwotnie zafakturowanych, 

pomniejszonych o odpisy aktualizujące ich wartość. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość 

wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody pozwalające stwierdzić, że nie będzie ona w stanie ściągnąć 

pełnej kwoty należności wynikającej z umowy. Odpis tworzony jest w wysokości różnicy pomiędzy 

wartością bilansową należności a wartością możliwą do odzyskania. 

 

VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ujmowane są w bilansie według wartości godziwej. 

 

IX. Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług: 

 

a) bieżący podatek dochodowy 
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Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego za okres bieżący i okresy 

poprzednie wycenia się w wysokości kwoty należnej zapłaty na rzecz organów podatkowych                                       

z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie obowiązywały na 

dzień bilansowy. 

 

b) odroczony podatek dochodowy 

 

Na potrzeby sprawozdania finansowego, rezerwy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego są tworzone w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień 

bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową wykazaną              

w sprawozdaniu. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do dodatnich różnic przejściowych. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych 

oraz niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości,                      

w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli 

wykorzystać ww. różnice. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony, na dzień 

bilansowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań 

obwiązywać będą w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. 

 

c) podatek od towarów i usług 

 

Aktywa, przychody i koszty ujmowane są po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług,                         

z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług                       

nie jest możliwy do odliczenia. W takich sytuacjach jest on ujmowany odpowiednio jako część kosztów 

nabycia składników aktywów lub jako część pozycji kosztowej. Kwota netto podatku od towarów i usług 

możliwa do uzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujmowana w bilansie 

jako część należności lub zobowiązań. 

 

X. Przychody 

 

Przychody rozpoznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić                              

w wiarygodny sposób. Przychody są ujmowane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług oraz 

upusty i rabaty. 

 

XI. Koszty 

  

Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług 

obejmują koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem sprzedanych towarów i usług. 
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6. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH 

NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE                                     

W KWARTALE 

 

W II kwartale 2021 r. Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży co jest wynikiem zakończenia 

dotychczasowej działalności w Spółce. Strata netto wyniosła 69 212,97 zł, a suma bilansowa 

1 741 194,63 zł. Spółka posiadała na koniec kwartału środki pieniężne w kwocie 1 009 140,21 zł. 

Aktualnie naszym priorytetem jest przeprowadzenie transakcji ze spółką SatRevolution S.A., z którą                

w dniu 31 marca br. podpisaliśmy Term Sheet. Obecnie trwa proces sporządzenia wyceny akcji SatRev 

i uzyskania zgód korporacyjnych niezbędnych do realizacji wymiany akcji pomiędzy akcjonariuszami 

SatRev a Spółką, w wyniku której staniemy się właścicielem wszystkich albo większości akcji SatRev,              

a wszyscy albo większość akcjonariuszy SatRev stanie się akcjonariuszami naszej Spółki. 

 

√ Podpisanie aneksu do Term Sheet z SatRevolution S.A.  

  

W dniu 30 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki podpisał z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

(dalej: "SatRev") aneks do porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej 

transakcji – Term Sheet. Na mocy aneksu do Term Sheet, Spółka i SatRev postanowiły o wydłużeniu 

terminu na ukończenie procesu due diligence, mającego na celu ustalenie stanu prawnego                                                   

i finansowego Spółki. Pierwotny termin nie dłuższy niż 30 dni od zawarcia Term Sheet zmieniono                     

na termin nie dłuższy niż 51 dni od zawarcia Term Sheet tj. do dnia 21 maja 2021 r, do kiedy SatRev 

złoży oświadczenie o przystąpieniu do realizacji zamierzonych działań albo o odstąpieniu od nich. 

 

√ Raport okresowy za I kwartał 2021 roku 

 

W dniu 8 maja 2021 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2021 roku. 

 

√ Złożenie oświadczenia przez SatRevolution S.A. 

 

W dniu 21 maja 2021 roku Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 13/2021                             

z dnia 31 marca 2021 r. oraz nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. poinformował, iż tego samego                

dnia SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "SatRev") złożyła Spółce oświadczenie                                  

o przystąpieniu do realizacji zamierzonych działań. Powyższe nastąpiło w wyniku ukończenia procesu 

due diligence, mającego na celu ustalenie stanu prawnego i finansowego Spółki, a który realizowany był 

wskutek zawartego porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej 

transakcji – Term Sheet.  

 

√ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 

roku 

 

W dniu 3 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021r. na godz. 16:30 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, 

przy ul. Wincentego Rzymowskiego 34.  
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√ Złożenie oświadczenia przez Spółkę i SatRevolution S.A. 

 

W dniu 21 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 13/2021                    

z dnia 31 marca 2021 r., nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. oraz nr 15/2021 z dnia 21 maja 2021 r. 

poinformował, iż tego samego dnia Spółka oraz SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: 

"SatRev") złożyły wspólnie oświadczenie w sprawie wyboru przez strony optymalnego sposobu                         

na realizację procesu planowanej transakcji przejęcia SatRev.  

Złożenie oświadczenia wynikało z postanowień porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych 

warunków planowanej transakcji – Term Sheet i winno zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od złożonego w dniu 21 maja 2021 r., przez SatRev, oświadczenia o przystąpieniu do realizacji 

zamierzonych działań. 

W ramach oświadczenia strony ustaliły, iż realizacja celu Term Sheet zostanie przeprowadzona przez 

wymianę akcji, a w szczególności: 

 wymianę akcji pomiędzy akcjonariuszami SatRev a Spółką, w wyniku której Spółka stanie się 

właścicielem wszystkich albo większości akcji SatRev, a wszyscy albo większość akcjonariuszy 

SatRev stanie się akcjonariuszami Spółki; 

 zmianę nazwy Spółki na SatRevolution S.A. oraz zmianę nazwy SatRev; 

 przejęcie przez Spółkę od SatRev komercyjnej części jej działalności, w szczególności realizacji 

zawartych umów na sprzedaż danych pozyskanych z nanosatelitów SatRev; 

 nabycie przez Spółkę od SatRev akcji SatRevolution Global S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz 

udziałów SatRevolution LTD z siedzibą w Didcot w Wielkiej Brytanii. 

Kolejnym etapem przewidzianym w Term Sheet, jest przystąpienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od złożonego przez obie strony, oświadczenia do sporządzenia wyceny akcji SatRev oraz uzyskania 

zgód korporacyjnych niezbędnych do realizacji wymiany akcji.  

 

√ Zmiana adresu strony internetowej i adresu e-mail 

 

W dniu 25 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie adresu strony internetowej Spółki 

na www.easycallsa.pl oraz adresu e-mail Spółki na ir@easycallsa.pl. 

 

√ Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 30 czerwca 2021 r. 

 

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 11 porządku obrad 

(„Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej”), nie zgłoszono sprzeciwów do 

żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad (z wyjątkiem tej 

przewidzianej w punkcie 11 porządku obrad). Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §2 i §20 

ust. 10 Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd. 

 Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki: 

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.” 

  Uchwalone brzmienie §2 Statutu Spółki: 

„Siedzibą Spółki jest Kraków.” 
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 Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 10 Statutu Spółki: 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Krakowie i w Nowym Dworze 

Mazowieckim.” 

 Uchwalone brzmienie §20 ust. 10 Statutu Spółki: 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Warszawie, w Katowicach, w Bielsku-

Białej i we Wrocławiu.” 

 

√ Powołanie trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. powołano 

do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Piaszczyka, Pana Tomasza Wykurz oraz Pana Damiana 

Fijałkowskiego. 

 

ISTOTNE WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

 

√ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu 

 

W dniu 7 lipca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział                 

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% liczby 

głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: 

  JR HOLDING ASI S.A. – 376.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 54,95% liczby głosów                 

na Zgromadzeniu oraz 31,08% ogólnej liczby głosów; 

 Pan Artur Górski – 212.400 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 31,00% liczby głosów                       

na Zgromadzeniu oraz 17,53% ogólnej liczby głosów; 

 Pan January Ciszewski – 96.309 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 14,06% liczby głosów                           

na Zgromadzeniu oraz 7,95% ogólnej liczby głosów. 

 

√ Zawarcie umowy połączeniowej z SatRevolution S.A. 

 

W dniu 6 sierpnia 2021 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 13/2021                       

z dnia 31 marca 2021 r., nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., nr 15/2021 z dnia 21 maja 2021 r. oraz 

nr 17/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. poinformował, iż w tym samym dniu zawarł z SatRevolution S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu (dalej: SatRevolution) oraz głównymi akcjonariuszami ECL tj. Januarym 

Ciszewskim i Arturem Błasikiem, a także głównymi akcjonariuszami SatRevolution tj. Radosławem 

Łapczyńskim, Grzegorzem Zwolińskim i Damianem Fijałkowskim, umowę połączeniową (dalej: 

„Umowa”), której przedmiotem jest zobowiązanie się przez strony Umowy do dokonania transakcji 

polegającej na wymianie akcji SatRevolution na akcje ECL (dalej: „Transakcja”).  

 

Strony Umowy uzgodniły, że przedmiotem Transakcji będzie objęcie przez będących Stroną Umowy 

akcjonariuszy SatRevolution akcji ECL w liczbie zapewniającej większość głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, oraz nabycie przez ECL od tych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji 

SatRevolution, w liczbie zapewniającej większość głosów na Walnym Zgromadzeniu. Udział                                     
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w Transakcji będą mogli wziąć także wszyscy pozostali akcjonariusze SatRevolution, niebędący 

Stronami Umowy. Ostateczny stosunek wymiany akcji, tj. liczba oferowanych do objęcia akcji ECL oraz 

liczba zbywanych tytułem wkładu niepieniężnego akcji SatRevolution, zostanie ustalony na podstawie 

wyceny godziwej akcji SatRevolution sporządzonej przez biegłego rewidenta.  

    

Strony zobowiązały się zrealizować Transakcję do 28 stycznia 2022 r., przy czym termin ten jest 

uzależniony od wpisania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu 

SatRevolution, w tym podwyższenia kapitału zakładowego SatRevolution, co z przyczyn formalnych 

musi nastąpić przed realizacją Transakcji.  

   

W związku z zobowiązaniem się przez Strony Umowy do podjęcia wszelkich czynności faktycznych                     

i prawnych mających na celu zrealizowanie Transakcji Strony ustaliły w Umowie, że z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Umowie, w przypadku gdy                       

z przyczyn od Strony Umowy zależnych, a w szczególności w wyniku podjętych przez tę Stronę 

czynności prawnych lub faktycznych, lub zaniechania podjęcia czynności prawnych lub faktycznych, lub 

niedochowania należytej staranności, lub naruszenia terminów, którekolwiek z postanowień Umowy 

nie zostanie zrealizowane albo jego zrealizowanie stanie się niemożliwe w ogóle albo w terminie 

określonym w Umowie, Strona odpowiadać będzie za wszelkie szkody pozostałych Stron w pełnej 

wysokości, tj. także za utracone korzyści. 

    

Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 roku. Rozwiązanie Umowy możliwe jest wyłącznie                            

za zgodnym porozumieniem wszystkich Stron. 

 

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH                                        

NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE                                                

W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność                           

w przedsiębiorstwie. 

 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,                                               

W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 

Na dzień 30 czerwca 2021 r., a także na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie zatrudniał 

pracowników. 

 

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ WSKAZANIE PRZYCZYNY 

NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu roku Emitent nie tworzy   

grupy kapitałowej. 
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10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM               

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% 

GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA  

wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI 
LICZBA 

GŁOSÓW 
% GŁOSÓW 

January Ciszewski* 472 809 39,03% 472 809 39,03% 

Artur Górski 212 400 17,54% 212 400 17,54% 

Artur Błasik 200 000 16,51% 200 000 16,51% 

Pozostali 326 091 26,92% 326 091 26,92% 

Razem 1 211 300 100,00% 1 211 300 100,00% 

 

* wraz z JR HOLDING ASI S.A. 

 

11. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

Zarząd Easycall.pl S.A. oświadcza, że wedle jego posiadanej wiedzy skrócone sprawozdanie finansowe 

za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku sporządzone zostało zgodnie z zasadami 

rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Emitenta jak i jej wynik finansowy. 

 

 

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2021 r. 

 

Prezes Zarządu 

Łukasz Górski 

  


