
Raport roczny za rok 2019

Zarząd Foxbuy.com S.A. (dawniej Call Center Tools SA) przekazuje do publicznej wiadomości 
treść raportu rocznego za 2019 wraz załącznikami .

Podstawa prawna : par.5 ust1 pkt 2 Załącznika 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
Newconnect"



RAPORT ROCZNY

FOXBUY.COM 
SPÓŁKA AKCYJNA

za okres

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Koszalin, 31.07.2020 r.

Raport roczny Foxbuy.com S.A. za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w
oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papiero* w Wartos*ciowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3
Reg. ASO - „Informacje biez2ące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.



Pismo Zarządu

Szanowni Państwo,

Niniejszym  przedstawiamy  Pan* stwu  Raport  Roczny  za  2019  rok,  podsumowujący

dokonania  Spo* łki  Foxbuy.com  S.A.  (dawniej:  Call  Center  Tools  S.A.)  oraz  opisujący  kluczowe

wyniki finansowe tego okresu.

Rok 2019 jest dla Spo* łki rokiem przełomowym, pierwszym pełnym rokiem obrotowym

pełnienia funkcji przez aktualnego Prezesa Zarządu – Pana Pawła Kicin* skiego. Przez cały 2019 r.

Spo* łka skupiła się na uporządkowaniu biez2ących spraw pod kątem formalnym. Spo* łka nawiązała

wspo* łpracę z biegłym rewidentem, kto* ry podjął się zbadania sprawozdania finansowego Spo* łki

za lata 2018-2019, czego efektem jest m.in. niniejszy raport. Obecnie Spo* łka jest na najlepszej

drodze do uporządkowania swoich spraw i rozpoczęcia osiągania przychodo* w, a tym samym –

rozpoczęcia generowania zysko* w, a nie tylko strat.

Uporządkowanie  sytuacji  wewnętrznej  i  zewnętrznej  Spo* łki,  ze  względu  na  zaniedbania

poprzednich  władz,  wymagało  duz2o  czasu,  jednakz2e  obecnie  Zarząd  Spo* łki  ocenia  sytuację

pozytywnie i skupia się na realizacji zmienionego przedmiotu działalnos*ci. 

Obecny  Prezes  Zarządu  –  Pan  Paweł  Kicin* ski  jest  osobą  mającą  dos*wiadczenie  w

restrukturyzacji  i  reorganizacji  podmioto* w  gospodarczych,  co  daje  realne  nadzieje,  z2e  w

najbliz2szej przyszłos*ci Spo* łka zacznie generowac*  przychody oraz osiągac*  zyski. Obecny Prezes

Zarządu został  objął  swoją funkcję tuz2  przed zakon* czeniem 2018 r.  Prezes Zarządu w latach

2019-2020 wprowadził liczne zmiany, w szczego* lnos*ci dokonał zmiany przedmiotu działalnos*ci

poprzez zaprzestanie prowadzenia działalnos*ci telekomunikacyjnej. Zaprzestanie prowadzenia

tej  działalnos*ci  wynikało  z  faktu,  z2e  ta  działalnos*c*  generowała  straty  (co  potwierdzają

sprawozdania finansowe za poprzednie lata obrotowe).  W maju 2020 r.  Walne Zgromadzenie

akcjonariuszy  podjęło  m.in.  uchwałę  o  zmianie  nazwy  (firmy)  z:  Call  Center  Tools  na:

Foxbuy.com, zmianie siedziby z: Warszawy na: Koszalin oraz zmianie przedmiotu działalnos*ci na

działalnos*c*  sklepu (platformy)  internetowej  na  skalę  s*wiatową,  kto* ry  będzie  oferował  swoje

produkty w cenach producento* w. Uchwały zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 6

lipca 2020 r.  

W czerwcu 2020 r. Spo* łka opublikowała strategię rozwoju na lata 2020-2023

Obecnie,  Zarząd  Spo* łki  podejmuje  pierwsze  działania  w  celu  realizacji  uchwalonej  i



opublikowanej  strategii,  w  pierwszej  kolejnos*ci  będzie  dąz2ył  do  zatowarowania  magazynu  i

rozpoczęcia sprzedaz2y towaro* w. 

Zarząd  Spo* łki  z  optymizmem  patrzy  w  przyszłos*c*  i  zakłada,  z2e  Spo* łka  sprosta  nowym

wyzwaniom i w najbliz2szej przyszłos*ci zacznie generowac* przychody, a z czasem ro* wniez2  zyski.

Dziękując  naszym  Partnerom  Biznesowym,  Kontrahentom  oraz  Akcjonariuszom,  zachęcamy

Pan* stwa do zapoznania się z pełną tres*cią Raportu Rocznego za rok obrotowy 2019.

Paweł Kicin* ski

Prezes Zarządu



Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe
Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018

PLN EURO

Kapitał własny 108570,68 466 208,59 zł 25495,05 108 673,33 €

Kapitał zakładowy 765000,00 765 000,00 zł 179640,72 177 906,97 €

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1128751,49 1 141 262,11 zł 265058,47 266 028,46 €

Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 €

Zobowiązania krótkoterminowe 1 119 751,49 1 132 262,11 zł 262945,05 263 930,56 €

Aktywa razem 1 237 322,17 1 607 470,70 zł 290553,52 373 830,39 €

Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 €

Należności krótkoterminowe 485 939,72 535 927,65 zł 114110,54 124 924,86 €

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 760,67 3 598,45 zł 178,62 838,80 €

Wybrane dane finansowe

okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

okres

od 01.01.2018

do 31.12.2018

okres

od 01.01.2019

do 31.12.2019

okres

od 01.01.2018

do 31.12.2018

PLN EURO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów

89 399,92 1 827 710,10 zł 20993,29 426 039,65 €

Zysk (strata) ze sprzedaży -40 821,61 -1 558 539,84 zł 9585,91 363 295,99 €

Amortyzacja 5820 155 536,89 zł 1366,68 36 255,68 €

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -350 077,68 -1 207 942,11 zł 82206,80 281 571,80 €

Zysk (strata) brutto -360 023,21 -1 220 053,18 zł 84542,26 284 394,66 €

Zysk (strata) netto -357 637,91 -1 064 122,08 zł 83982,13 248 047,08 €

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej

27 610,49 -379 894,38 zł 6483,62 88 553,47 €

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej

0 318 906,68 zł 0 74 164,44 €

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej

-30 448,27 -38 515,12 zł 7145,00 -8957,05 €

Przepływy pieniężne netto, razem -2837,78 -99 502,82 zł 666,38 -23 140,19 €

Liczba akcji (w szt.) 7,560,000 7.560.000 7,560,000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0 0,00 0 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,06 0 0,01



Przeliczenia kursu 2018 2019

Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,3000 4,2585 

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.-31.12. 4,1423 4,2406 

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.-31.12. 4,3978 4,3788 



Roczne sprawozdanie finansowe

Roczne  sprawozdanie  finansowe  znajduje  się  w  osobnym  pliku,  załączonym  do  niniejszego
raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalnos*ci znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego
raportu.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego znajduje się w osobnym
pliku, załączonym do niniejszego raportu.



Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie Zarządu spółki Foxbuy.com S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd  Spo* łki  Foxbuy.com  S.A.  os*wiadcza,  iz2  wedle  jego  najlepszej  wiedzy,  roczne

sprawozdanie  finansowe  za  okres  od  01.01.2019  r.  31.12.2019  r.  i  dane  poro* wnywalne

sporządzone  zostały  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  Spo* łkę,  oraz  z2e  dane  zawarte  w

sprawozdaniu  finansowym  odzwierciedlają  w  sposo* b  prawdziwy,  rzetelny  i  jasny  sytuację

majątkową i  finansową Spo* łki  oraz jej wynik finansowy,  oraz z2e  sprawozdanie z działalnos*ci

Spo* łki  zawiera prawdziwy obraz sytuacji  Spo* łki,  w tym opis podstawowych zagroz2en*  i  ryzyk

związanych z prowadzoną działalnos*cią.   

Kicin* ski Paweł

Prezes Zarządu

  



Oświadczenie Zarządu spółki Foxbuy.com S.A. w sprawie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd  Spo* łki  Foxbuy.com  S.A.  os*wiadcza,  iz2  podmiot  uprawniony  do  badania

sprawozdan*  finansowych,  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spo* łki  za

okres od 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r.  został  wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz z2e

podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do

wyraz2enia bezstronnej i niezalez2nej opinii o badaniu, zgodnie z włas*ciwymi przepisami prawa

krajowego.

Paweł Kicin* ski

Prezes Zarządu



Informacje  o  stosowaniu  zasad  ładu  korporacyjnego,  o  których  mowa  w  dokumencie
„Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect”

Lp. Zasada Oświadczenie
odnośnie
stosowania

Komentarz

1 Spo* łka  powinna  prowadzic*  przejrzystą  i
efektywną politykę informacyjną, zaro* wno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z
uz2yciem  nowoczesnych  technologii,
zapewniających  szybkos*c*,  bezpieczen* stwo
oraz  szeroki  dostęp  do  informacji.  Spo* łka
korzystając  w  jak  najszerszym  stopniu  z
tych  metod,  powinna  zapewnic*
odpowiednią  komunikację  z  inwestorami  i
analitykami,  umoz2 liwiac*  transmitowanie
obrad  walnego  zgromadzenia  z
wykorzystaniem sieci  Internet,  rejestrowac*
przebieg obrad i upubliczniac*  go na stronie
internetowej

TAK

Spo* łka stosuje wszystkie zapisy
tego  punktu  z  wyłączeniem
transmisji  obrad  WZA  przez
Internet,  rejestracji  przebiegu
obrad  i  upublicznienia  go  na
stronie  internetowej.  W  opinii
Zarządu  koszty  związane  z
techniczną  obsługą  transmisji
oraz rejestracji posiedzen*  WZA
przez  Internet  są
niewspo* łmierne  do
ewentualnych  korzys*ci  z  tego
wynikających.

2 Spo* łka  powinna  zapewniac*  efektywny
dostęp do informacji niezbędnych do oceny
sytuacji  i  perspektyw  spo* łki  oraz  sposobu
jej funkcjonowania

TAK

3 Spo* łka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1 Podstawowe  informacje  o  spo* łce  i  jej
działalnos*ci (strona startowa)

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.2 Opis  działalnos*ci  emitenta  ze  wskazaniem
rodzaju  działalnos*ci,  z  kto* rej  emitent
uzyskuje najwięcej przychodo* w

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.3 Opis rynku, na kto* rym działa emitent, wraz
z  okres* leniem  pozycji  emitenta  na  tym
rynku

NIE

Spo* łka  nie  wyklucza  zmiany
swojego  stanowiska  odnos*nie
stosowania  tej  zasady  w
przyszłos*ci

3.4 ZFyciorysy  zawodowe  członko* w  organo* w
spo* łki

NIE Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona



internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.5 Powzięte  przez  zarząd,  na  podstawie
os*wiadczenia  członka  rady  nadzorczej,
informacje  o  powiązaniach  członka  rady
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym
akcjami reprezentującymi nie mniej niz2  5%
ogo* lnej  liczby  głoso* w  na  walnym
zgromadzeniu

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.6 Dokumenty korporacyjne spo* łki

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.7 Zarys plano* w strategicznych spo* łki

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.8 Opublikowane  prognozy  wyniko* w
finansowych na biez2ący rok obrotowy, wraz
z  załoz2eniami  do  tych  prognoz  (w
przypadku gdy emitent takie publikuje)

NIE

Spo* łka  nie  wyklucza  zmiany
swojego  stanowiska  odnos*nie
stosowania  tej  zasady  w
przyszłos*ci

3.9 Strukturę  akcjonariatu  emitenta,  ze
wskazaniem  gło* wnych  akcjonariuszy  oraz
akcji znajdujących się w wolnym obrocie

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.10 Dane  oraz  kontakt  do  osoby,  kto* ra  jest
odpowiedzialna  w  spo* łce  za  relacje
inwestorskie oraz kontakty z mediami

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.11 (skreślony)

3.12 Opublikowane raporty biez2ące i okresowe

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 



3.13 Kalendarz  zaplanowanych  dat  publikacji
finansowych  raporto* w  okresowych,  dat
walnych  zgromadzen* ,  a  takz2e  spotkan*  z
inwestorami i  analitykami oraz konferencji
prasowych

NIE

Spo* łka realizuje postanowienia
w  zakresie  przekazania
informacji  o  datach  publikacji
finansowych  raporto* w
okresowych,  WZA  z
wyłączeniem  spotkan*  z
inwestorami,  analitykami  oraz
konferencji prasowych

3.14 Informacje  na  temat  zdarzen*
korporacyjnych,  takich  jak  wypłata
dywidendy,  oraz  innych  zdarzen*
skutkujących  nabyciem  lub  ograniczeniem
praw  po  stronie  akcjonariusza,  z
uwzględnieniem  termino* w  oraz  zasada
przeprowadzania  tych  operacji.  Informacje
te  powinny  byc*  zamieszczane  w  terminie
umoz2 liwiającym podjęcie przez inwestoro* w
decyzji inwestycyjnych

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.15 (skreślony)

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

NIE DOTYCZY

Zarząd Spo* łki  informuje,  z2e do
chwili  publikacji  niniejszego
raportu  nie  spotkał  się  z
potrzebą  realizacji  niniejszych
zapiso* w. Jednakz2e deklaruje,  iz2
w  przypadku zaistnienia  takiej
potrzeby  będzie  miał  na
względzie  zapewnienie
wszystkim  akcjonariuszom
pełnego dostępu do informacji.
Transparentnos*c*
prowadzonych  działan*  jest
bowiem,  według  oso* b
odpowiedzialnych  za  Spo* łkę,
niezbędna  do  podejmowania
racjonalnych  decyzji
inwestycyjnych.

3.17 Informację  na  temat  powodo* w
odwoływania  walnego  zgromadzenia,
zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
uzasadnieniem NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia  i  powodach  zarządzenia
przerwy

NIE DOTYCZY Zarząd Spo* łki  informuje,  z2e do
chwili  publikacji  niniejszego
raportu  nie  spotkał  się  z
potrzebą  realizacji  niniejszych
zapiso* w. Jednakz2e deklaruje,  iz2
w  przypadku zaistnienia  takiej
potrzeby  będzie  miał  na
względzie  zapewnienie
wszystkim  akcjonariuszom
pełnego dostępu do informacji.
Transparentnos*c*



prowadzonych  działan*  jest
bowiem,  według  oso* b
odpowiedzialnych  za  Spo* łkę,
niezbędna  do  podejmowania
racjonalnych  decyzji
inwestycyjnych

3.19 Informacja  na  temat  podmiotu,  z  kto* rym
spo* łka  podpisała  umowę  o  s*wiadczenie
usług  Autoryzowanego  Doradcy  ze
wskazaniem  nazwy,  adresu  strony
internetowej, numero* w telefonicznych oraz
adresu poczty elektronicznej Doradcy

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane.  

3.20 Informacja  na temat  podmiotu  kto* ry  pełni
funkcję animatora akcji emitenta

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.21 Dokument  informacyjny  (prospekt
emisyjny)  spo* łki,  opublikowany  w  ciągu
ostatnich 12 miesięcy

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

3.22 (skreślony)

Informacje  zawarte  na  stronie  internetowej
powinny byc* zamieszczane w sposo* b umoz2 liwiający
łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien
dokonywac*  aktualizacji  informacji  umieszczanych
na  stronie  internetowej.  W  przypadku  pojawienia
się  nowych,  istotnych  informacji  lub  wystąpienia
istotnej  zmiany  informacji  umieszczanych  na
stronie  internetowej,  aktualizacja  powinna  zostac*
przeprowadzona niezwłocznie

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

4 Spo* łka  prowadzi  korporacyjną  stronę
internetową,  według  wyboru  emitenta,  w
języku  polskim  lub  angielskim.  Raporty
biez2ące  i  okresowe  powinny  byc*
zamieszczane  na  stronie  internetowej  co
najmniej  w  tym  samym  języku,  w  kto* rym
następuje  ich  publikacja  zgodnie  z
przepisami obowiązującymi emitenta

NIE

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie
w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone
przedmiotowe dane. 

5 Spo* łka  powinna  prowadzic*  politykę
informacyjną  ze  szczego* lnym
uwzględnieniem  potrzeb  inwestoro* w
indywidualnych.  W  tym  celu  Spo* łka,  poza
swoją  stroną  korporacyjną  powinna
wykorzystywac*  indywidualną  dla  danej
spo* łki  sekcję  relacji  inwestorskich  na
stronie www.GPWInfoStrefa.pl

TAK Spo* łka  nie  wykorzystuje
obecnie  indywidualnej  sekcji
relacji inwestorskich znajdującą
się  na  stronie
www.GPWInfoStrefa.pl, 

Ze  względu  na  zmianę  firmy
(nazwy)  Spo* łki,  nowa  strona
internetowa Spo* łki jest obecnie



w przygotowaniu. Niezwłocznie
po jej uruchomieniu zostaną na
niej  umieszczone  dane
dotyczące relacji inwestorskich.

6 Emitent  powinien  utrzymywac*  biez2ące
kontakty  z  przedstawicielami
Autoryzowanego  Doradcy,  celem
umoz2 liwienia  mu  prawidłowego
wykonywania  swoich  obowiązko* w  wobec
emitenta. Spo* łka powinna wyznaczyc*  osobę
odpowiedzialną  za  kontakty  z
Autoryzowanym Doradcą

TAK

7 W  przypadku,  gdy  w  spo* łce  nastąpi
zdarzenie,  kto* re  w  ocenie  emitenta  ma
istotne  znaczenie  dla  wykonywania  przez
Autoryzowanego  Doradcę  swoich
obowiązko* w,  emitent  niezwłocznie
powiadamia  o  tym fakcie  Autoryzowanego
Doradcę

TAK

8 Emitent  powinien  zapewnic*
Autoryzowanemu  Doradcy  dostęp  do
wszelkich  dokumento* w  i  informacji
niezbędnych do wykonywania obowiązko* w
Autoryzowanego Doradcy

TAK

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1 Informację  na  temat  łącznej  wysokos*ci
wynagrodzen*  wszystkich członko* w zarządu
i rady nadzorczej

NIE

Kwestia  wynagrodzenia
Zarządu  oraz  Rady  Nadzorczej
jest informacją poufną zawartą
w  umowie.  Emitent  nie
publikuje takich informacji bez
zgody  poszczego* lnych
Członko* w  Zarządu  oraz  Rady
Nadzorczej

9.2 Informację  na  temat  wynagrodzenia
Autoryzowanego  Doradcy  otrzymywanego
od  emitenta  z  tytułu  s*wiadczenia  wobec
emitenta usług w kaz2dym zakresie

NIE

Kwestia  wynagrodzenia
Autoryzowanego  Doradcy  jest
informacją  poufną  zawartą  w
umowie.  Emitent  nie publikuje
takich  informacji  bez  zgody
Autoryzowanego Doradcy

10 Członkowie  zarządu  i  rady  nadzorczej
powinni  uczestniczyc*  w obradach walnego
zgromadzenia  w  składzie  umoz2 liwiającym
udzielenie  merytorycznej  odpowiedzi  na
pytania  zadawane  w  trakcie  walnego
zgromadzenia

TAK

11 Przynajmniej  2  razy  w roku  emitent,  przy
wspo* łpracy  Autoryzowanego  Doradcy,
powinien organizowac*  publicznie dostępne
spotkanie  z  inwestorami,  analitykami  i
mediami

NIE

Spo* łka  nie  wyklucza  zmiany
swojego  stanowiska  odnos*nie
stosowania  tej  zasady  w
przyszłos*ci.  Emitent  będzie
jednak organizowac* spotkania z
inwestorami,  analitykami  i
mediami tak często,  jak będzie



to  moz2 liwe  i  niezbędne  dla
prawidłowego  funkcjonowania
Spo* łki

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
emisji  akcji  z  prawem  poboru  powinna
precyzowac*  cenę emisyjną albo mechanizm
jej  ustalenia  lub  zobowiązywac*  organ  do
tego  upowaz2niony  do  ustalenia  jej  przed
dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
umoz2 liwiającym  podjęcie  decyzji
inwestycyjnej

TAK

13 Uchwały  walnego  zgromadzenia  powinny
zapewniac*  zachowanie  niezbędnego
odstępu  czasowego  pomiędzy  decyzjami
powodującymi  okres* lone  zdarzenia
korporacyjne a datami,  w kto* rych ustalane
są  prawa  akcjonariuszy  wynikające  z  tych
zdarzen*  korporacyjnych

TAK

13a W  przypadku  otrzymania  przez  zarząd
emitenta od akcjonariusza posiadającego co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co najmniej połowę ogo* łu głoso* w w spo* łce,
informacji  o  zwołaniu  przez  niego
nadzwyczajnego  walnego  zgromadzenia  w
trybie okres* lonym w art.  399 § 3 Kodeksu
spo* łek  handlowych,  zarząd  emitenta
niezwłocznie  dokonuje  czynnos*ci,  do
kto* rych  jest  zobowiązany  w  związku  z
organizacją  i  przeprowadzeniem  walnego
zgromadzenia.  Zasada  ta  ma  zastosowanie
ro* wniez2  w przypadku upowaz2nienia  przez
sąd  rejestrowy  akcjonariuszy  do  zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  na
podstawie  art.  400  §  3  Kodeksu  spo* łek
handlowych

NIE DOTYCZY 

Wskazane  zdarzenia
korporacyjne  nie  wystąpiły  w
spo* łce  w  raportowanym
okresie

14 Dzien*  ustalenia  praw  do  dywidendy  oraz
dzien*  wypłaty dywidendy powinny byc*  tak
ustalone,  aby  czas  przypadający  pomiędzy
nimi  był  moz2 liwie  najkro* tszy,  a  w kaz2dym
przypadku nie dłuz2szy niz2  15 dni roboczych.
Ustalenie dłuz2szego okresu pomiędzy tymi
terminami  wymaga  szczego* łowego
uzasadnienia

NIE DOTYCZY

Wskazane  zdarzenia
korporacyjne  nie  wystąpiły  w
spo* łce  w  raportowanym
okresie

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
wypłaty  dywidendy  warunkowej  moz2e
zawierac*  tylko  takie  warunki,  kto* rych
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem
ustalenia prawa do dywidendy

NIE DOTYCZY 

Wskazane  zdarzenia
korporacyjne  nie  wystąpiły  w
spo* łce  w  raportowanym
okresie

16 Emitent  publikuje  raporty  miesięczne,  w
terminie  14  dni  od  zakon* czenia  miesiąca.
Raport  miesięczny  powinien  zawierac*  co
najmniej:

Informacje na temat wystąpienia tendencji

NIE W chwili obecnej zasada ta nie
jest stosowana przez Emitenta.
Z uwagi na fakt, z2e publikowane
raporty  biez2ące  i  okresowe
zapewniają  akcjonariuszom
oraz  inwestorom  dostęp  do



i zdarzen*  w otoczeniu rynkowym emitenta,
kto* re  w  ocenie  emitenta  mogą  miec*  w
przyszłos*ci  istotne  skutki  dla  kondycji
finansowej  oraz  wyniko* w  finansowych
emitenta,

Zestawienie  wszystkich  informacji
opublikowanych  przez  emitenta  w  trybie
raportu  biez2ącego  w  okresie  objętym
raportem,

Informacje na temat realizacji celo* w emisji,
jez2eli taka realizacja, choc*by w częs*ci, miała
miejsce w okresie objętym raportem,

Kalendarz  inwestora,  obejmujący
wydarzenia  mające  miec*  miejsce  w
nadchodzącym  miesiącu,  kto* re  dotyczą
emitenta  i  są  istotne  z  punktu  widzenia
intereso* w inwestoro* w, w szczego* lnos*ci daty
publikacji  raporto* w  okresowych,
planowanych  walnych  zgromadzen* ,
otwarcia  subskrypcji,  spotkan*  z
inwestorami  lub  analitykami,  oraz
oczekiwany termin publikacji raportu

kompletnych i  wystarczających
informacji dających pełny obraz
sytuacji  Spo* łki,  Zarząd
Emitenta  nie  widzi  w  chwili
obecnej koniecznos*ci publikacji
raporto* w miesięcznych.  Spo* łka
nie  wyklucza  zmiany  swojego
stanowiska  odnos*nie
stosowania  tej  zasady  w
przyszłos*ci

16a W  przypadku  naruszenia  przez  emitenta
obowiązku  informacyjnego  okres* lonego  w
Załączniku  nr  3  do  Regulaminu
Alternatywnego  Systemu  Obrotu
(„Informacje  biez2ące  i  okresowe
przekazywane  w  alternatywnym  systemie
obrotu  na  rynku  NewConnect”)  emitent
powinien  niezwłocznie  opublikowac*,  w
trybie  włas*ciwym  dla  przekazywania
raporto* w biez2ących na rynku NewConnect,
informację wyjas*niającą zaistniałą sytuację

TAK

17 (skreślony)

Paweł Kicin* ski

Prezes Zarządu



Nagłówek sprawozdania finansowego
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy Call Center Tools S.A.

Województwo Mazowieckie

Powiat M. St. Warszawa

Gmina M.St.Warszawa

Siedziba

Miejscowość Warszawa

Adres

Kod kraju PL

Województwo Mazowieckie

Powiat M. St. Warszawa

Gmina M.St.Warszawa

Ulica Pianistów

Nr budynku 2

Nr lokalu

Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-403

Adres

Poczta Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki 6203Z

NIP 7010226488

KRS 0000383038

Data od 2019-01-01Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data do 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład
jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające
samodzielne sprawozdania finansowe

NIE

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości

TAKZałożenie kontynuacji
działalności

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

NIE

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 2



Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności został zamieszczony w
informacji dodatkowej w nocie numer 29.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych j
ednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokony
wania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe
tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według
następujących zasad: • Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. • Do amortyzacji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja
dokonywana jest metodą liniową. Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco: • Należności
wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. • Środki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. • Czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów
sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. •
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. • Rezerwy
na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. • Zobowiązania wykazywane są w
kwocie wymagającej zapłaty. • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopod
obnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. • W związku z przejściowymi różnicami
między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz
stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj.
pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Spółka
prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym. Koszty działalności operacyjnej w pełni obciążają, wynik
finansowy Spółki za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą
zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na wynik
finansowy Spółki wpływają ponadto: • pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością
Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów
nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub
przekazania darowizn, • przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości
inwestycji, dodatnich różnic kursowych, • koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualiz
acji wartości inwestycji, ujemnych różnic kursowych, • straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do
przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała
działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu określa załącznik nr.
1 do ustawy o rachunkowości.

pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem 1 237 322,17 1 607 470,70 -

• Aktywa trwałe 687 955,33 1 001 823,55 -

•• Wartości niematerialne
i prawne

171 716,91 487 970,43 -

••• Koszty zakończonych
prac rozwojowych

0,00 0,00 -

••• Wartość firmy 171 716,91 482 150,43 -

••• Inne wartości
niematerialne i prawne

0,00 5 820,00 -

••• Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

0,00 0,00 -

•• Rzeczowe aktywa
trwałe

0,00 0,00 -

••• Środki trwałe 0,00 0,00 -

•••• grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

0,00 0,00 -

•••• budynki, lokale, prawa
do lokali i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

0,00 0,00 -

•••• urządzenia
techniczne i maszyny

0,00 0,00 -

•••• środki transportu 0,00 0,00 -

•••• inne środki trwałe 0,00 0,00 -

••• Środki trwałe w
budowie

0,00 0,00 -

••• Zaliczki na środki
trwałe w budowie

0,00 0,00 -

•• Należności
długoterminowe

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
długoterminowe

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Długoter
minowe rozliczenia
międzyokresowe

516 238,42 513 853,12 -

••• Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

328 128,47 325 743,17 -

••• Inne rozliczenia
międzyokresowe

188 109,95 188 109,95 -

• Aktywa obrotowe 549 366,84 605 647,15 -

•• Zapasy 0,00 0,00 -

••• Materiały 0,00 0,00 -

••• Półprodukty i produkty
w toku

0,00 0,00 -

••• Produkty gotowe 0,00 0,00 -

••• Towary 0,00 0,00 -

••• Zaliczki na dostawy i
usługi

0,00 0,00 -

•• Należności
krótkoterminowe

485 939,72 535 927,65 -

••• Należności od
jednostek powiązanych

0,00 0,00 -

••• Należności od
pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 -

••• Należności od
pozostałych jednostek

485 939,72 535 927,65 -

•••• z tytułu dostaw i
usług, o okresie spłaty:

260 047,64 283 592,41 -

••••• – do 12 miesięcy 260 047,64 283 592,41 -

••••• – powyżej 12
miesięcy

0,00 0,00 -

•••• z tytułu podatków,
dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów
publicznoprawnych

80 880,58 86 252,83 -

•••• inne 145 011,50 166 082,41 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 5



Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•••• dochodzone na
drodze sądowej

0,00 0,00 -

•• Inwestycje
krótkoterminowe

927,07 3 764,85 -

••• Krótkoterminowe
aktywa finansowe

927,07 3 764,85 -

•••• w jednostkach
powiązanych

0,00 0,00 -

•••• w pozostałych
jednostkach

166,40 166,40 -

••••• – udziały lub akcje 166,40 166,40 -

••••• – inne papiery
wartościowe

0,00 0,00 -

••••• – udzielone pożyczki 0,00 0,00 -

••••• – inne krótkoter
minowe aktywa finansowe

0,00 0,00 -

•••• Środki pieniężne i
inne aktywa pieniężne

760,67 3 598,45 -

••••• – środki pieniężne w
kasie i na rachunkach

760,67 3 598,45 -

••••• – inne środki
pieniężne

0,00 0,00 -

••••• – inne aktywa
pieniężne

0,00 0,00 -

••• Inne inwestycje
krótkoterminowe

0,00 0,00 -

•• Krótkoterminowe
rozliczenia międzyokreso
we

62 500,05 65 954,65 -

• Należne wpłaty
na kapitał (fundusz)
podstawowy

0,00 0,00 -

• Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 -

Pasywa razem 1 237 322,17 1 607 470,70 -

• Kapitał (fundusz) własny 108 570,68 466 208,59 -

•• Kapitał (fundusz)
podstawowy

765 000,00 765 000,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Kapitał (fundusz)
zapasowy, w tym:

975 364,64 1 977 939,33 -

••• – nadwyżka wartości
sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)

0,00 0,00 -

•• Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny, w tym:

0,00 0,00 -

••• – z tytułu aktualizacji
wartości godziwej

0,00 0,00 -

•• Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe, w
tym:

37 311,35 37 311,35 -

••• – tworzone zgodnie z
umową (statutem) spółki

0,00 0,00 -

••• – na udziały (akcje)
własne

0,00 0,00 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

-1 311 467,40 -1 249 920,01 -

•• Zysk (strata) netto -357 637,91 -1 064 122,08 -

•• Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

0,00 0,00 -

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

1 128 751,49 1 141 262,11 -

•• Rezerwy na
zobowiązania

0,00 0,00 -

••• Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

0,00 0,00 -

••• Rezerwa na
świadczenia emerytalne i
podobne

0,00 0,00 -

•••• – długoterminowa 0,00 0,00 -

•••• – krótkoterminowa 0,00 0,00 -

••• Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 -

•••• – długoterminowe 0,00 0,00 -

•••• – krótkoterminowe 0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Zobowiązania
długoterminowe

0,00 0,00 -

••• Wobec jednostek
powiązanych

0,00 0,00 -

••• Wobec pozostałyc
h jednostek, w których
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 -

••• Wobec pozostałych
jednostek

0,00 0,00 -

•• Zobowiązania
krótkoterminowe

1 119 751,49 1 132 262,11 -

••• Zobowiązania wobec
jednostek powiązanych

0,00 0,00 -

••• Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

0,00 0,00 -

••• Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek

1 119 751,49 1 132 262,11 -

•••• kredyty i pożyczki 575 639,11 596 141,85 -

•••• z tytułu emisji
dłużnych papierów
wartościowych

0,00 0,00 -

•••• inne zobowiązania
finansowe

0,00 0,00 -

•••• z tytułu dostaw
i usług, o okresie
wymagalności:

470 403,90 496 721,23 -

••••• – do 12 miesięcy 470 403,90 496 721,23 -

••••• – powyżej 12
miesięcy

0,00 0,00 -

•••• zaliczki otrzymane na
dostawy i usługi

0,00 0,00 -

•••• zobowiązania
wekslowe

0,00 0,00 -

•••• z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych
tytułów publicznoprawnych

52 830,83 39 399,03 -

•••• z tytułu wynagrodzeń 19 878,96 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•••• inne 998,69 0,00 -

••• Fundusze specjalne 0,00 0,00 -

•• Rozliczenia
międzyokresowe

9 000,00 9 000,00 -

••• Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 -

••• Inne rozliczenia
międzyokresowe

9 000,00 9 000,00 -

•••• – długoterminowe 0,00 0,00 -

•••• – krótkoterminowe 9 000,00 9 000,00 -
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do ustawy o rachunkowości

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

89 399,92 1 827 710,10 -

• – od jednostek
powiązanych

0,00 0,00 -

• Przychody netto ze
sprzedaży produktów

89 399,92 1 827 710,10 -

• Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

0,00 0,00 -

• Koszt wytworzenia
produktów na własne
potrzeby jednostki

0,00 0,00 -

• Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
materiałów

0,00 0,00 -

Koszty działalności
operacyjnej

130 221,53 3 386 249,94 -

• Amortyzacja 5 820,00 155 536,89 -

• Zużycie materiałów i
energii

5 666,32 83 382,67 -

• Usługi obce 81 143,12 2 913 106,95 -

• Podatki i opłaty, w tym: 458,79 1 272,00 -

•• - podatek akcyzowy 0,00 0,00 -

• Wynagrodzenia 27 653,28 172 426,79 -

• Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczen
ia, w tym:

5 657,48 36 368,71 -

•• – emerytalne 0,00 24 348,85 -

• Pozostałe koszty
rodzajowe

3 822,54 24 155,93 -

• Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A–B)

-40 821,61 -1 558 539,84 -

Pozostałe przychody
operacyjne

1 177,45 707 482,10 -

• Zysk z tytułu rozchodu
niefinansowych aktywów
trwałych

0,00 0,00 -

• Dotacje 0,00 62 353,33 -

• Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych

0,00 0,00 -

• Inne przychody
operacyjne

1 177,45 645 128,77 -

Pozostałe koszty
operacyjne

310 433,52 356 884,37 -

• Strata z tytułu rozchodu
niefinansowych aktywów
trwałych

0,00 10 771,97 -

• Aktualizacja wartości
aktywów niefinansowych

0,00 0,00 -

• Inne koszty operacyjne 310 433,52 346 112,40 -

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C+D–
E)

-350 077,68 -1 207 942,11 -

Przychody finansowe 0,00 2,34 -

• Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym:

0,00 0,00 -

• Odsetki, w tym: 0,00 2,34 -

• Zysk z tytułu rozchodu
aktywów finansowych, w
tym:

0,00 0,00 -

• Aktualizacja wartości
aktywów finansowych

0,00 0,00 -

• Inne 0,00 0,00 -

Koszty finansowe 9 945,53 12 113,41 -

• Odsetki, w tym: 9 945,53 11 040,49 -

• Strata z tytułu rozchodu
aktywów finansowych, w
tym:

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

• Aktualizacja wartości
aktywów finansowych

0,00 0,00 -

• Inne 0,00 1 072,92 -

Zysk (strata) brutto (F
+G–H)

-360 023,21 -1 220 053,18 -

Podatek dochodowy -2 385,30 -155 931,10 -

Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0,00 0,00 -

Zysk (strata) netto (I–J–
K)

-357 637,91 -1 064 122,08 -
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Kapitał (fundusz) własny
na początek okresu
(BO)

466 208,59 1 530 330,67 -

• – zmiany przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości

0,00 0,00 -

• – korekty błędów 0,00 0,00 -

Kapitał (fundusz) własny
na początek okresu
(BO), po korektach

466 208,59 1 530 330,67 -

• Kapitał (fundusz)
podstawowy na początek
okresu

765 000,00 765 000,00 -

•• Zmiany kapitału
(funduszu) podstawowego

0,00 0,00 -

••• zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 -

•••• – wydania udziałów
(emisji akcji)

0,00 0,00 -

••• zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 -

•••• – umorzenia udziałów
(akcji)

0,00 0,00 -

•• Kapitał (fundusz)
podstawowy na koniec
okresu

765 000,00 765 000,00 -

• Kapitał (fundusz)
zapasowy na początek
okresu

1 977 939,33 1 977 939,33 -

•• Zmiany kapitału
(funduszu) zapasowego

0,00 0,00 -

••• 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 minimalną
wartość)

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

••• zmniejszenie (z tytułu) 1 002 574,69 0,00 -

•••• – pokrycia straty 1 002 574,69 0,00 -

•• Stan kapitału
(funduszu) zapasowego na
koniec okresu

975 364,64 1 977 939,33 -

• Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny na
początek okresu – zmiany
przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości

0,00 0,00 -

•• Zmiany kapitału
(funduszu) z aktualizacji
wyceny

0,00 0,00 -

•• Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny na
koniec okresu

0,00 0,00 -

• Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe na
początek okresu

37 311,35 37 311,35 -

•• Zmiany pozostały
ch kapitałów (funduszy)
rezerwowych

0,00 0,00 -

••• zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 -

••• zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 -

•• Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe na
koniec okresu

37 311,35 37 311,35 -

• Zysk (strata) z lat
ubiegłych na początek
okresu

-1 249 920,01 -156 110,17 -

•• Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu

0,00 0,00 -

•• Zysk z lat ubiegłych
na początek okresu, po
korektach

0,00 0,00 -

•• Zysk z lat ubiegłych na
koniec okresu

0,00 0,00 -

•• Strata z lat ubiegłych na
początek okresu

1 249 920,01 156 110,17 -

••• – zmiany przyjętych
zasad (polityki)
rachunkowości

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

••• – korekty błędów 0,00 0,00 -

•• Strata z lat ubiegłych
na początek okresu, po
korektach

1 249 920,01 156 110,17 -

••• zwiększenie (z tytułu) 1 064 122,08 1 093 809,84 -

•••• – przeniesienia straty
z lat ubiegłych do pokrycia

1 064 122,08 1 093 809,84 -

••• zmniejszenie (z tytułu) 1 002 574,69 0,00 -

•• Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu

1 311 467,40 1 249 920,01 -

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec okresu

-1 311 467,40 -1 249 920,01 -

• Wynik netto -357 637,91 -1 064 122,08 -

•• zysk netto 0,00 0,00 -

•• strata netto 357 637,91 1 064 122,08 -

•• odpisy z zysku 0,00 0,00 -

Kapitał (fundusz) własny
na koniec okresu (BZ)

108 570,68 466 208,59 -

Kapitał (fundusz)
własny, po uwzględnien
iu proponowanego
podziału zysku (pokryci
a straty)

108 570,68 466 208,59 -
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Rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Przepływy środków
pieniężnych z działaln
ości operacyjnej

 -  -  -

• Zysk (strata) netto -357 637,91 -1 064 122,08 -

• Korekty razem 385 248,40 684 227,70 -

•• Amortyzacja 316 253,52 465 970,41 -

•• Zyski (straty) z tytułu
różnic kursowych

0,00 0,00 -

•• Odsetki i udziały w
zyskach (dywidendy)

9 945,53 11 038,15 -

•• Zysk (strata) z działaln
ości inwestycyjnej

0,00 10 771,97 -

•• Zmiana stanu rezerw 0,00 -9 763,22 -

•• Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 -

•• Zmiana stanu
należności

49 987,93 410 250,41 -

•• Zmiana stanu
zobowiązań krótkote
rminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

7 992,12 -22 653,68 -

•• Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych

1 069,30 -181 386,34 -

•• Inne korekty 0,00 0,00 -

• Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I±II)

27 610,49 -379 894,38 -

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym 16



Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

Przepływy środków
pieniężnych z działaln
ości inwestycyjnej

 -  -  -

• Wpływy 0,00 320 695,30 -

•• Zbycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych

0,00 320 692,96 -

•• Zbycie inwestycji
w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i
prawne

0,00 0,00 -

•• Z aktywów
finansowych, w tym:

0,00 2,34 -

••• w jednostkach
powiązanych

0,00 0,00 -

••• w pozostałych
jednostkach

0,00 2,34 -

•••• – zbycie aktywów
finansowych

0,00 0,00 -

•••• – dywidendy i udziały
w zyskach

0,00 0,00 -

•••• – spłata udzielonych
pożyczek długotermi
nowych

0,00 0,00 -

•••• – odsetki 0,00 2,34 -

•••• – inne wpływy z
aktywów finansowych

0,00 0,00 -

•• Inne wpływy
inwestycyjne

0,00 0,00 -

• Wydatki 0,00 1 788,62 -

•• Nabycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych

0,00 0,00 -

•• Inwestycje w
nieruchomości oraz

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

wartości niematerialne i
prawne

•• Na aktywa finansowe, w
tym:

0,00 0,00 -

•• Inne wydatki
inwestycyjne

0,00 1 788,62 -

• Przepływy pieniężne
netto z działalności
inwestycyjnej (I–II)

0,00 318 906,68 -

Przepływy środków
pieniężnych z działaln
ości finansowej

 -  -  -

• Wpływy 0,00 73 125,37 -

•• Wpływy netto z wydania
udziałów (emisji akcji)
i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat
do kapitału

0,00 0,00 -

•• Kredyty i pożyczki 0,00 73 125,37 -

•• Emisja dłużnych
papierów wartościowych

0,00 0,00 -

•• Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 -

• Wydatki 30 448,27 111 640,49 -

•• Nabycie udziałów (akcji)
własnych

0,00 0,00 -

•• Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz właścicieli

0,00 0,00 -

•• Inne, niż wypłaty na
rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku

0,00 0,00 -

•• Spłaty kredytów i
pożyczek

20 502,74 100 600,00 -

•• Wykup dłużnych
papierów wartościowych

0,00 0,00 -

•• Z tytułu innych
zobowiązań finansowych

0,00 0,00 -
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok obrotowy

•• Płatności zobowiązań
z tytułu umów leasingu
finansowego

0,00 0,00 -

•• Odsetki 9 945,53 11 040,49 -

•• Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 -

• Przepływy pieniężne
netto z działalności
finansowej (I–II)

-30 448,27 -38 515,12 -

Przepływy pieniężne
netto razem (A.III±B.III
±C.III)

-2 837,78 -99 502,82 -

Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w
tym:

-2 837,78 -99 502,82 -

Środki pieniężne na
początek okresu

3 598,45 103 101,27 -

Środki pieniężne na
koniec okresu (F±D), w
tym:

760,67 3 598,45 -
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Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Informacja dodatkowa 2019r

Załączony plik Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

CCTinformacja_dodatkowa_2019.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym
(zyskiem, stratą) brutto

Rok bieżący -360 023,21A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok poprzedni -1 220 053,18

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

B. Przychody zwolnione
z opodatkowania (trwałe
różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla
celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 162 353,33

z zysków kapitałowych -

C. Przychody
niepodlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

162 353,33

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

D. Przychody podlegające
opodatkowaniu w roku
bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat
ubiegłych w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

E. Koszty niestanowiące
kosztów uzyskania

Rok bieżący Wartość łączna 314 256,06
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z zysków kapitałowych -

z innych źródeł
przychodów

314 256,06

Wartość łączna 394 704,81

z zysków kapitałowych -

przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a
dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

394 704,81

Wartość łączna 314 256,06

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

3 822,54

Wartość łączna 327 112,40

z zysków kapitałowych -

Pozostałe (Możliwość
łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż
20.000 zł)

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

327 112,40

Wartość łączna 33 212,93

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

33 212,93

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

F. Koszty nieuznawane
za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 33 212,93

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

33 212,93

Wartość łączna -

z zysków kapitałowych -

Pozostałe (Możliwość
łącznego podania różnic o
wartościach niższych niż
20.000 zł)

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 18 763,22

G. Koszty uznawane
za koszty uzyskania
przychodów w roku
bieżącym ujęte w księgach
lat ubiegłych, w tym:

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych -
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z innych źródeł
przychodów

18 763,22

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

0,00

Wartość łączna 0,00

z zysków kapitałowych -

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok poprzedni

z innych źródeł
przychodów

-

Rok bieżący 0,00J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym Rok poprzedni 0,00

Rok bieżący 0,00K. Podatek dochodowy

Rok poprzedni 0,00
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania   

dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej  
FOXBUY.COM S.A.  (dawnej Call Center Tools S.A.) 

 

 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 

 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego FOXBUY.COM S.A.  (dawniej Call Center 

Tools S.A.) (Spółka), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale 

własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz 

dodatkowych informacji i objaśnień (sprawozdanie finansowe). 

 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:  

 

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 

jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z 

mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa o 

rachunkowości – t.j. Dz. U. z 2019 r. p. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
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Podstawa opinii  
 
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 

3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, 

z późn. zm. (KSB) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z 

późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego 

sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego. 

 

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 

Federacji Księgowych (Kodeks IFAC) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów  

nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi 

wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy 

nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania 

badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami 

niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy, są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę 

dla naszej opinii.  

 

Objaśnienie – Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności 
  

Zwracamy uwagę na notę nr 13 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, która wskazuje, że 

Spółka poniosła stratę w wysokości 357,6 tys. zł w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku, co 

spowodowało , że straty narastająco wyczerpały znamiona art.397 KSH, wobec czego Zarząd obowiązany 

jest zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia 

Spółki. 

Ponadto na ten sam dzień zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 570,4 tys. 

zł. W zasadzie Spółka przestała spłacać swoje zobowiązania, z powodu utraty źródeł finansowania.  

Na dzień bilansowy Spółka odnotowała istotny spadek przychodów ze sprzedaży do roku ubiegłego z 

wartości 1 827,7 tys. zł do 89,4 tys. zł.(nota nr 21). 

Niepewność kontynuacji działalności rodzi też fakt zmiany przedmiotu działalności. 

Zarząd ujawnił we wprowadzeniu, że występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 

działalności, które szerzej zostały opisane w nocie nr 29. Jak wykazano w tej nocie oraz  powyżej opisane 

okoliczności, świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości co do 

zdolności Spółki do kontynuacji działalności. Załączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuacji działalności i nie zawiera korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny i klasyfikacji  

aktywów i pasywów, które byłyby konieczne, gdyby spółka nie mogła kontynuować swojej działalności. 

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy. 

 

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – zdarzenie po zakończeniu okresu sprawozdawczego 

 

Zwracamy uwagę na notę nr 30 w informacji dodatkowej i objaśnieniach, w którym opisano zdarzenie po 

dacie bilansu związane z występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2. Zarząd Spółki nie wyklucza. Iż 

występująca obecnie pandemia może wpłynąć na opóźnienia w realizacji platformy internetowej, związanej z 
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nową formą działalności Spółki. Kierownictwo Spółki jednakże na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji 

związany ze skutkami rozprzestrzeniania się  pandemii koronawirusa oraz jej wpływ na działalność spółki. 

 

Ponadto zwracamy uwagę iż w nocie nr 30 w informacji dodatkowej ujęto również informajcę o podjęciu  

przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  w dniu 12 maja 2020r. uchwały o zmianie przedmiotu 

działalności, tym samym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Zarząd do rozpoczęcia  

działalności w nowej branży, która będzie oparta na stworzeniu innowacyjnego sklepu (platformy) 

internetowego na skalę światową, który będzie oferował swoje produkty w cenach producentów.. 

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  z dnia 12 maja 2020 r. podjęło również uchwałę o 

zmianie siedziby Spółki z Warszawy na Koszalin oraz zmianę nazwy (firmy) Spółki na Foxbuy.com S.A. Tym 

samym w 2020 r. Spółka rozpocznie prowadzenie nowej działalności. 

Nasza opinia nie zawiera zastrzeżeń w odniesieniu do powyższych spraw 

 

Kluczowe sprawy badania 

 

Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu, były najbardziej znaczące 

w trakcie badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej 

znaczące ocenione ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego 

zniekształcenia  spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania 

sprawozdania finansowego jako całości i przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą 

reakcję na te rodzaje ryzyka. W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne, przedstawiliśmy 

spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.  Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.   

 

Rozpoznaliśmy następujące kluczowe sprawy badania: 

 

Kluczowe sprawy badania Nasze procedury badania obejmowały w 

szczególności: 

 

 

 

1. Sporna sprawa z powództwa Orange 

Polska S.A. Wartość przedmiotu 

sporu 2 680,4 tys. zł.(nota nr 20). 

Sprawa do dnia badania nie 

zakończona.  Ocena stopnia 

prawdopodobieństwa ostatecznego 

pomyślnego zakończenia 

powyższego sporu zawiera 

znaczący stopień niepewności i 

subiektywizmu. W ocenie Zarządu 

szanse  na oddalenie powództwa 

czyli wygrania sprawy są na 70 % . 

 

 

 

2. Sprawa z powództwa Spółki badanej 

przeciwko T-Mobile S.A. na kwotę 

440,6 tys. zł. tytułem zwrotu za 

niezrealizowaną usługę. 

W ocenie Zarządu i Radcy Prawnego 

szansa zasądzenia powództwa , tj. 

 

 

 

 Przeprowadzenie rozmów z 

Zarządem i Członkiem Rady 

Nadzorczej pod kątem zasadności 

odrzucenia w całości pozwu. 

 Przeanalizowanie informacji 

sporządzonej przez Radcę 

Prawnego. 

 Przeanalizowanie treści pisma 

procesowego(Sygn. Akt. XVI GC 

160/17) sporządzonego przez Spółkę 

badaną. 

 

 

 

 

 Przeprowadzenie rozmów z 

Zarządem Członkiem Rady 

Nadzorczej w sprawie 

zastosowanych argumentów 

związanych z tą sprawą 

 Dokonaliśmy analizy treści pisma 

badanej Spółki o rozszerzenie 
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wygrania sprawy oceniane są na 

80%  

 

 

 

 

3.  W sprawozdaniu finansowym 

prezentowane są należności z tytułu 

dostaw i usług stanowiące 21% 

sumy bilansowej. 

Istnieje ryzyko utraty wartości 

aktywów a w szczególności 

niedoszacowanie odpisów 

aktualizujących 

 

 

 

 

 

4. Przeterminowane zobowiązania 

krótkoterminowe prezentowane w 

sprawozdaniu finansowym z tytułu 

kredytów stanowiące 46,52% sumy 

bilansowej 

Istnieje ryzyko poniesienia 

dodatkowych kosztów w postaci 

odsetek i ewentualnie kosztów 

sądowych 

 

5. W sprawozdaniu finansowym na 

dzień 31.12.2019 wykazano 

przeterminowane zobowiązania 

krótkoterminowe z tytułu dostaw i 

usług, które stanowią 38,02 % sumy 

bilansowej  

Istnieje ryzyko poniesienia 

dodatkowych kosztów w postaci 

odsetek i ewentualnych kosztów 

postępowania sądowego 

  

 

6. W sprawozdaniu finansowym  

na rozliczeniach międzyokresowych 

krótkoterminowych i 

długoterminowych widnieje 

należność łączna w kwocie netto 

250 tys. złotych z roku 2015 (Nota nr 

17) 

Do dnia badania wartość ta nie 

została rozliczona. 

Istnieje ryzyko, iż wartość ta może 

ulec przedawnieniu. 

 

 

powództwa co do przedmiotu sporu 

(Sygn. Akt. XVI GC 3571/18)  

 

 

 

 Dokonaliśmy analizy dokumentacji 

źródłowej pod kątem odpisów 

aktualizujących 

 Zweryfikowaliśmy zestawienie 

wiekowania należności 

 Dokonaliśmy oceny uzyskanego 

oświadczenia od Zarządu w zakresie 

podjętego kierunku odzyskania 

częściowo przeterminowanych 

należności  

 

 

 

 Pozyskaliśmy oświadczenie od 

Zarządu, w którym jest zawarta 

informacja, iż trwają negocjacje o 

umorzenie znacznej części długu. 

 

 

 

 

 

 

 Pozyskaliśmy zestawienie 

wiekowania zobowiązań oraz 

dokonaliśmy analizy pod kątem czy 

nie są to zobowiązania 

przedawnione, 

 Uzyskaliśmy oświadczenie od 

Zarządu w przedmiotowej sprawie i 

dokonaliśmy jego oceny  

 

 

 

 

 Analizę dokumentacji źródłowej w 

zakresie istnienia operacji 

gospodarczej 

 Przeanalizowanie uzyskanej 

odpowiedzi od Zarządu I Członka 

Rady Nadzorczej. 

 Analiza wysłanej korespondencji do 

odbiorcy w celu  wystawienia 

faktury zgodnie z treścią zawartej 

umowy  

 

 
Inna sprawa  
 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez 

działającego w imieniu firmy audytorskiej Talar  Sp. z o .o. biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez 

zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 18 marca 2020 roku. 
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie  finansowe 

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 

wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 

niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo 

nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Spółki i członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 

spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są 

odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydanie sprawozdania z badania 

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że 

badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia 

mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, 

że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego 

sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub 

skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 

oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom 

i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej 

opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 

wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, 

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki; 

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 

działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje 
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istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może podawać w znaczącą 

wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 

niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na 

powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 

modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia 

sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą 

spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności; 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz 

czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 

zapewniający rzetelną prezentację. 

 

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 

przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 

kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 

dotyczących niezależności oraz że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, 

które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam, gdzie ma 

to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach. 

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te, które były najbardziej znaczące podczas 

badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe 

sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa 

lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy w wyjątkowych okolicznościach ustalimy,  

że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie 

oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2019 r. (sprawozdanie z działalności) 

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami 

prawa. 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z 

działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości  

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. W związku  

z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z 

działalności i czyniąc to rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą 

wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie 

wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani 

poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy 
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o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone 

zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Opinia o sprawozdaniu z działalności 

 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności Spółki: 

 

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, 

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że 

nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

 

Informacja o niedopełnieniu przez Spółkę obowiązków określonych w art. 52 oraz art.69 Ustawy 

o rachunkowości 

 

Spółka nie dopełniła wynikającego z art. 52 Ustawy o rachunkowości, obowiązku sporządzenia 

sprawozdania finansowego za rok 2019r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019r. w 

przewidzianym ustawowo terminie. 

 

Do dnia zakończenia badania Spółka nie dopełniła wynikającego z art. 69  Ustawy o rachunkowości, 

obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2018r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta, jest Zdzisław Pałka. 

 

Działający w imieniu Talar Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 

539 w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

 

Zdzisław Pałka,  

Kluczowy  Biegły  Rewident  

Numer ewidencyjny 3043 

 

 

 

 

 

Siedlce, 31.07.2020r. 
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Sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą
CALL CENTER TOOLS  SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie
ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa 

za rok 2019

1. Informacje podstawowe

Nazwa (firma): Call Center Tools Spo� łka Akcyjna

Kraj: Polska

Siedziba: Warszawa 

Adres: 02-403 Warszawa, ul. Pianisto� w 2 

Numer KRS: 0000383038

Oznaczenie Sądu:    Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 765.000,00 zł

REGON: 142351353

NIP: 7010226488

Telefon + 48 733 312 112

Poczta e-mail: zarzad@cctools.pl   

Strona www: www.cctools.pl

Zarząd Prezes Zarządu – Paweł Kicin� ski    

Rada Nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej – Mateusz Kowalski 
Członek Rady Nadzorczej – Michał Bielik  
Członek Rady Nadzorczej – Marcin Pieniąz@ek
Członek Rady Nadzorczej – Janusz Pietrak 

Call Center Tools Spo� łka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pianisto� w 2, 02-403 Warszawa,

NIP 701-022-64-88, REGON 142351353 (dalej: CCT S.A., Emitent lub Spo� łka).

CCT  S.A.  jest  spo� łką  akcyjną  posiadającą  osobowos�c�  prawną  powstałą  na  podstawie  uchwały

zgromadzenia  wspo� lniko� w  Call  Center  Tools  sp.  z  o.o.  z  dnia  28  stycznia  2011  r.  w  sprawie

przekształcenia  spo� łki  pod firmą Call  Center  Tools  spo� łka  z  ograniczoną  odpowiedzialnos�cią  w

spo� łkę Call Center Tools Spo� łka Akcyjna.  Spo� łka została wpisana do rejestru przedsiębiorco� w w

dniu 6 kwietnia 2011 r. Przez cały okres swojego funkcjonowania Spo� łka miała i ma nadal siedzibę

w Warszawie, natomiast zmieniały się jej adresy.  

Gło� wnym przedmiotem działalnos�ci  Spo� łki,  zgodnie z informacjami zamieszczonymi w odpisie z

KRS,  jest  działalnos�c�  związana  z  zarządzaniem  urządzeniami  informatycznymi.  Jednoczes�nie

Emitent wskazuje,  z@e  w dniu 23 sierpnia 2019 r.  Prezes Urzędu Komunikacji  Elektronicznej,  na

wniosek Spo� łki, wykres�lił Emitenta z rejestru przedsiębiorco� w komunikacyjnych. Obecnie Spo� łka

nie  prowadzi  dalej  działalnos�ci  telekomunikacyjnej.  Emitent  analizował  moz@ liwos�c�  zmiany

przedmiotu działalnos�ci i juz@  po zakon� czeniu roku obrotowego 2019, a przed publikacją niniejszego

sprawozdania  Zarządu  z  działalnos�ci,  Zarząd  Spo� lki  opublikował  strategię  na  lata  2020-2023,

obejmująca  koncentrację działalnos�ci  Emitenta na stworzeniu innowacyjnego sklepu (platformy)



internetowego na skalę s�wiatową, kto� ry będzie oferował swoje produkty w cenach producento� w. W

dniu 12 maja 2020 r. odbyło się walne zgromadzenie Spo� łki, podczas kto� rego została podjęta m.in.

uchwała o zmianie przedmiotu działalnos�ci, tym samym walne zgromadzenie Spo� łki upowaz@niło

Zarząd do rozpoczęcia nowej  działalnos�ci  w nowej  branz@y.  Jednoczes�nie walne zgromadzenie z

dnia 12 maja 2020 r. podjęło ro� wniez@  uchwałę o zmianie siedziby Spo� łki z Warszawy na Koszalin

oraz zmianę nazwy (firmy) Spo� łki na Foxbuy.com S.A. Tym samym, juz@  w 2020 r. Spo� łka rozpocznie

prowadzenie nowej, zdaniem Zarządu Spo� łki, najlepszej, działalnos�ci. 

Sprawozdanie  Zarządu CCT S.A.  obejmuje  okres  od  01  stycznia  2019 r.  do  31  grudnia  2019 r.

Przyjęty  w spo� łce  rok  obrotowy  i  podatkowy  pokrywa  się  z  rokiem  kalendarzowym  i  trwa  12

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

2. Zarząd Spółki 

Zgodnie z aktualnym Statutem przyjętym w 23.12.2015 r. Zarząd Spo� łki składa się z nie mniej niz@

jednego  członka.  Członko� w  Zarządu  powołuje  i  odwołuje  Rada  Nadzorcza,  na  okres  wspo� lnej

kadencji, kto� ra trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania os�wiadczen�  w

imieniu  Spo� łki  wymagane  jest  wspo� łdziałanie  dwo� ch  członko� w  Zarządu  albo  jednego  członka

Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania os�wiadczen�

w  imieniu  Spo� łki  uprawniony  jest  samodzielnie  jedyny  członek  Zarządu.  Szczego� łowy  zakres

kompetencji Zarządu okres�la kodeks spo� łek handlowych oraz statut Spo� łki (par. 12 do par. 18). Na

przestrzeni 2019 roku nie wystąpiły z@adne zmiany w Zarządzie Emitenta. Przez cały 2019 r. Zarząd

Emitenta był jednoosobowy – Prezesem Zarządu był Paweł Kicin� ski, kto� ry pełni funkcję Prezesa

Zarządu ro� wniez@  na dzien�  przygotowania niniejszego sprawozdania Zarządu z działalnos�ci.

Imię  

i nazwisko

Stanowisko Data

powołania

Data

odwołania/rezygnacji

Data  upływu  obecnej

kadencji 

Paweł Kicin� ski Prezes Zarządu 22.11.2018 --- 17.12.2021

Paweł Kiciński – Prezes Zarząd 

Pan  Paweł  Kicin� ski  został  powołany  w  skład  Zarządu  Emitenta  na  podstawie  uchwały  Rady

Nadzorczej z dnia 22 listopada 2018 r., ze skutkiem na dzien�  17 grudnia 2018 r. Pan Paweł Kicin� ski

został  powołany  do  składu  Zarządu  na  wakujące  miejsce,  gdyz@  z  dniem  11  wrzes�nia  2018  r.

poprzedni  Prezes  Zarządu  –  Pan  Wojciech  Wiechnik  złoz@ył  rezygnację  z  pełnionej  funkcji.  Pan

Paweł  Kicin� ski  zarządzał  i  zarządza wieloma  spo� łkami  kapitałowymi,  od 12 lat  jest  aktywnym



uczestnikiem  obrotu  gospodarczego.  Czynny  inwestor  w  instrumenty  finansowe  oraz  inne

produkty notowane na Giełdzie Papiero� w Wartos�ciowych w Warszawie S.A. oraz na rynku Forex.

Interesuje go ponadto rynek gier komputerowych oraz nowych technologii.

3. Rada Nadzorcza

Zgodnie z aktualnym Statutem Spo� łki, przyjętym w dniu 23.12.2015 r. Rada Nadzorcza składa się z

nie  mniej  niz@  pięciu  członko� w.  Członko� w  Rady  Nadzorczej  powołuje  i  odwołuje  Walne

Zgromadzenie. Członko� w Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspo� lnej kadencji, kto� ra trwa trzy

lata. W przypadku rezygnacji lub s�mierci jednego lub większej liczby członko� w Rady Nadzorczej

przed  upływem  jej  kadencji,  na  skutek  kto� rej  skład  Rady  Nadzorczej  liczy  mniej  niz@  pięciu

członko� w,  Rada  Nadzorcza  jest  uprawniona  do  bezzwłocznego  dokooptowania  członka  Rady

Nadzorczej  na  okres  do  kon� ca  kadencji  Rady  Nadzorczej.  Dokooptowanie  następuje  poprzez

podjęcie  jednogłos�nej  uchwały  pozostałych  członko� w  Rady  Nadzorczej.  Liczba  członko� w  Rady

Nadzorczej  powołanych  na  zasadzie  dokooptowania  nie  moz@e  byc�  większa  niz@  dwo� ch.

Dokooptowani  członkowie  Rady  Nadzorczej  winni  zostac�  zatwierdzeni  przez  najbliz@sze  Walne

Zgromadzenie. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu

uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członko� w Rady Nadzorczej spadnie

poniz@ej  liczby  wskazanej  przez  Walne  Zgromadzenie,  po  wykorzystaniu  przez  Radę  Nadzorczą

uprawnienia  do  dokooptowania  dwo� ch  członko� w  Rady  Nadzorczej.  Mandat  członka  Rady

Nadzorczej  powołanego  przed  upływem  danej  kadencji  Rady  Nadzorczej,  w  tym  członka  Rady

Nadzorczej wybranego w trybie dokooptowania, wygasa ro� wnoczes�nie z wygas�nięciem mandato� w

pozostałych członko� w Rady Nadzorczej. Szczego� łowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej okres�la

kodeks spo� łek handlowych, statut Spo� łki (par. 19 do par. 29) oraz regulamin rady nadzorczej z dnia

04.07.2014 r. Na przestrzeni 2019 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze statutem Spo� łki jest łączna dla wszystkich członko� w Rady i

trwa 3 lata. Obecna kadencja Rady upływa w dniu 25.10.2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie

otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Biogramy członko� w Rady dostępne są poniz@ej. 

Imię  

i nazwisko

Stanowisko Data

powołania

Data

odwołania/rezygnacji

Data  upływu

obecnej kadencji 

Mateusz Kowalski Członek Rady Nadzorczej 25.10.2018 --- 25.10.2021

Janusz Pietrak Członek Rady Nadzorczej 25.10.2018 --- 25.10.2021

Marcin Pieniąz@ek Członek Rady Nadzorczej 25.10.2018 --- 25.10.2021



Michał Bielik Członek Rady Nadzorczej 25.10.2018 --- 25.10.2021

Mateusz Kowalski – członek RN 

Pan Mateusz Kowalski ukon� czył Politechnikę Koszalin� ską na kierunku Europeistyka ze specjalizacją

Administracja Publiczna. Posiada wieloletnie dos�wiadczenie w branz@y handlowej, z kto� rą związany

jest od początku kariery zawodowej. W latach 2004-2013, podejmował się wielu prac związanych z

usługami oraz handlem. W 2013 roku rozpoczął pracę w Dziale Handlu w Sano Sp.  z  o.o.,  sieci

sklepo� w  spoz@ywczych.  Pan  Mateusz  Kowalski  był  odpowiedzialny  za  negocjacje  warunko� w

wspo� łpracy oraz zawieranie umo� w z kontrahentami z Polski, Niemiec oraz Litwy. W latach 2015-

2017  prowadził  firmę  oraz  pełnił  funkcję  Prezesa  Zarządu  w  Mata  Sp.  z  o.o.  zajmującej  się

montaz@em  stolarki  okiennej  na  terenie  UE.  Obecnie  jest  większos�ciowym  udziałowcem  w  tym

podmiocie. Od 2015 do chwili obecnej pracuje w Clown Polska Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora

ds.  Rozwoju.  Jest  odpowiedzialny  za  rozwo� j  firmy  oraz  znajdowanie  nowych  kanało� w

dystrybucyjnych, utrzymywanie kontakto� w z obecnymi kontrahentami czy koordynowanie pracy

na poszczego� lnych stanowiskach w firmie.

Janusz Pietrak – członek RN

Tytuł inz@yniera otrzymany w Szkole Gło� wnej Słuz@by Poz@arniczej w roku 1996, stopien�  magistra

ro� wniez@  otrzymany w związku z ukon� czeniem Szkoły Gło� wnej Słuz@by Poz@arniczej w roku 2000.

Ponadto ukon� czone studia podyplomowe z zakresu: „Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej

PSP” w Wyz@szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Dotychczasowe zatrudnienie:

od 1996 do 1999 KR PSP w Chełmnie oraz od 1999 do chwili obecnej KP PSP w Chełmnie.

Marcin Pieniążek – członek RN 

Od początku kariery zawodowej związany z obsługą klienta, budowaniem proceso� w i zarządzaniem

operacjami w branz@y telekomunikacja/IT. Specjalizuje się we wspo� łpracy i obsłudze firm z branz@y

finansowej,  windykacyjnej  oraz  Call  Centers.  Ukon� czył  Liceum  Ogo� lnokształcące  im.  LX  LO  im.

Wojciecha Go� rskiego, studiuje w PWSFTviT w Łodzi.

Michał Bielik – członek RN 

General manager, przedsiębiorca z duz@ym dos�wiadczeniem w budowaniu spo� łek i bardzo dobrą

znajomos�cią  branz@ :  finansowej,  windykacyjnej,  telekomunikacyjnej,  IT,  Call  Center,  z  sukcesem

wykorzystujący  nisze  rynkowe.  Ekspert  wytyczający  strategie  rozwoju  i  produktowe  (B2B),



elastycznie  adaptujący  działania  komercyjne  i  procesy  operacyjne  do  dynamicznych  zmian

ekonomicznych.  Doradca  strategiczny  wspierający  zarządzanie  zmianą  w  trakcie  M&A,

optymalizujący  procesy  spo� łek  w  obszarach,  sprzedaz@y  i  marketingu,  logistyki,  HR  i  innych.

Ukon� czył technikum łącznos�ci oraz studiował w Szkole Gło� wnej Handlowej.

4. Akcjonariat Spółki 

Na  przestrzeni  2019 roku  nastąpiły  liczne  i  istotne  zmiany  w  strukturze  akcjonariatu  Spo� łki.

Dotychczasowi  gło� wni  akcjonariusze  (powyz@ej  5% udziału  w  głosach),  tj.  Tekaem  Capital  Ltd.,

Andrzej  Szumlas  oraz  Rafał  Wis�niewski  przekazali  zawiadomienia  o  zejs�ciu  poniz@ej  progu  5%

udziału w głosach. Natomiast Pan Cezary Jasin� ski, Pani Sandra Trawin� ska oraz Pan Paweł Kicin� ski

przekazali zawiadomienia o przekroczeniu progu powyz@ej 5% udziału w głosach, przy czym Pani

Sandra  Trawin� ska  przekazała  ro� wniez@  zawiadomienie  o  zejs�ciu  poniz@ej  progu  5%  udziału  w

głosach, gdyz@  sprzedała posiadane przez siebie akcje na rzecz Pana Pawła Kicin� skiego. 

Captura Holdings Ltd. nie przekazała z@adnej informacji odnos�nie zmiany posiadanego przez siebie

udziału w głosach.  

Po zakon� czeniu roku obrotowego 2019, a przed publikacją niniejszego sprawozdania z działalnos�ci,

doszło  do  kolejnych  zmian  w  strukturze  akcjonariatu.  Mianowicie  do  Spo� łki  wpłynęło

zawiadomienie o zejs�ciu poniz@ej progu 5% przez Pana Cezarego Jasin� skiego oraz o przekroczeniu

progu  5%  przez  Pana  Michała  Jura  (pos�rednio)  oraz  przez  spo� łkę  Softblue  S.A.  z  siedzibą  w

Bydgoszczy.  

Struktura akcjonariatu na dzien�  publikacji niniejszego sprawozdania z działalnos�ci przedstawia się

następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach 

Paweł Kicin� ski 4 118 985 53,84% 53,84%

Captura Holdings Ltd. 900 000 11,76% 11,76%

Michał  Jura  wraz  z  podmiotem

zalez@nym  (Janali  sp.  z  o.o.  z

siedzibą w Toruniu)

697 815 9,12% 9,12%

Softblue  S.A.  z  siedzibą  w

Bydgoszczy

395 000 5,16% 5,16%

Pozostali 1 538 200 20,11% 20,11%

RAZEM 7 650 000 100,00% 100,00%



W dniu 3 kwietnia 2019 r. wygasły łączące Spo� łkę i akcjonariuszy umowy typu lock-up. Do dnia

publikacji niniejszego raportu umowy lock-up nie zostały przedłuz@one.

5. Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał  zakładowy Spo� łki  wynosi  765.000,00 zł  (siedemset  szes�c�dziesiąt  pięc�  tysięcy złotych)  i

dzieli się na  7.650.000 akcji, w tym:

- 4.000.000 (cztery miliony)  akcji  zwykłych na okaziciela serii  A o wartos�ci  nominalnej  0,10 zł

(dziesięc� groszy) kaz@da;

- 650.000 (szes�c�set pięc�dziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartos�ci nominalnej

0,10 zł (dziesięc� groszy) kaz@da;

-  3.000.000 (trzy  miliony)  akcji  imiennych nieuprzywilejowanych serii  C o wartos�ci  nominalnej

0,10 zł (dziesięc� groszy) kaz@da.

W 2019 r. nie doszło do z@adnych zmian w strukturze kapitału zakładowego.

6. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

Rok obrotowy 2019 zakon� czył się stratą netto w wysokos�ci  357.637,91 zł, podczas gdy poprzedni

rok  obrotowy  zakon� czył  się  stratą  netto  w  wysokos�ci  1.064.122,08 zł.  Na  koniec  omawianego

okresu suma bilansowa wyniosła 1.237.322,17 zł, podczas gdy kwota ta z kon� ca 2018 r. stanowiła

wartos�c� na poziomie 1.607.470,70 zł.

Na  osiągnięte  w  2019 roku  wyniki  największy  wpływ  miała  niepewna  sytuacja  związana  z

działalnos�cią operacyjną Spo� łki oraz związana z działaniami na szkodę Spo� łki  jakiej dopus�cił się

były Prezes Zarządu – Pan Andrzej Szumlas. 16 sierpnia 2018 r. Spo� łka złoz@yła zawiadomienie o

podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko mieniu i przeciwko wiarygodnos�ci dokumento� w

na  szkodę  Spo� łki.  Działania  byłego  Prezesa  Zarządu  miały  i  mają  istotny  wpływ  na  kondycję

finansową Spo� łki i przełoz@yły się bezpos�rednio na osiągane przez Emitenta wyniki. W 2019 r. nowy

Prezes Zarządu – Pan Paweł Kicin� ski podejmował działania w celu stabilizacji sytuacji finansowej

Spo� łki,  gło� wnie  poprzez  ograniczenie  koszto� w  operacyjnych,  co  ro� wniez@  miało  przełoz@enie  na

generowane przychody, kto� re w sposo� b znaczący spadły.   

Sytuacja prawna Spo� łki spowodowała, z@e w 2019 r. ograniczone zostały w sposo� b bardzo znaczący

generowane  przychody,  kto� re  zmniejszyły  się  o  ponad  95%.  Natomiast  zmniejszeniu  uległy

ro� wniez@  koszty  działalnos�ci  operacyjnej,  kto� re  zmniejszyły  się  o  ponad  96%.  Ostateczny wynik



finansowy Emitenta za  rok obrotowy  2019 r.  był  lepszy  niz@  ten wygenerowany w  2018 r.  i  to

prawie 3-krotnie, natomiast była to nadal strata, jednakz@e znacznie niz@sza niz@  w poprzednim roku

obrotowym.  

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek Spo� łki, wykres�lił

Emitenta  z  rejestru  przedsiębiorco� w  komunikacyjnych.  Obecnie  Spo� łka  nie  prowadzi  dalej

działalnos�ci telekomunikacyjnej. Emitent analizował moz@ liwos�c�  zmiany przedmiotu działalnos�ci i

juz@  po zakon� czeniu roku obrotowego 2019, a przed publikacją niniejszego sprawozdania Zarządu z

działalnos�ci,  Zarząd  Spo� łki  opublikował  strategię  na  lata  2020-2023,  obejmująca  koncentrację

działalnos�ci  Emitenta  na stworzeniu  innowacyjnego sklepu (platformy)  internetowego  na skalę

s�wiatową, kto� ry będzie oferował swoje produkty w cenach producento� w. W dniu 12 maja 2020 r.

odbyło się walne zgromadzenie Spo� łki, podczas kto� rego została podjęta m.in. uchwała o zmianie

przedmiotu  działalnos�ci,  tym  samym  walne  zgromadzenie  Spo� łki  upowaz@niło  Zarząd  do

rozpoczęcia nowej działalnos�ci w nowej branz@y. Jednoczes�nie walne zgromadzenie z dnia 12 maja

2020 r. podjęło ro� wniez@  uchwałę o zmianie siedziby Spo� łki z Warszawy na Koszalin oraz zmianę

nazwy  (firmy)  Spo� łki  na  Foxbuy.com  S.A.  Tym  samym,  juz@  w  2020  r.  Spo� łka  rozpocznie

prowadzenie nowej, zdaniem Zarządu Spo� łki, najlepszej, działalnos�ci.  

7. Zdarzenia  istotnie  wpływające  na  działalność  jednostki,  które  wystąpiły  w  roku

obrotowym,  a  także  po  jego  zakończeniu,  do  dnia  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego

Na przestrzeni 2019 roku doszło do bardzo istotnych zmian w strukturze własnos�ciowej Spo� łki. W

okresie  maj  –  czerwiec  2019  r.  Spo� łka  otrzymała  zawiadomienia  o  zmianach  ws�ro� d  gło� wnych

akcjonariuszy  Spo� łki  (posiadających  co  najmniej  5%  udziału  w  głosach).  Spo� łka  otrzymała

zawiadomienie od Pana Rafała Wis�niewskiego oraz Pana Andrzeja Szulmasa o tym, z@e ich udział w

ogo� lnej liczbie głoso� w na Walnym Zgromadzeniu zmniejszył się poniz@ej progu 5%. Jednoczes�nie

Spo� łka otrzymała zawiadomienie od dotychczasowego gło� wnego akcjonariusza – spo� łki  Tekaem

Capital Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału z 39,91% do

45,10%. Ponadto,  Spo� łka otrzymała zawiadomienie od Pani Sandry Trawin� skiej o przekroczeniu

przez nią udziału wynoszącego 5% oraz od Pana Cezarego Jasin� skiego, kto� ry wspo� lnie z podmiotem

od  niego  zalez@nym  przekroczył  udział  15%.  Z  kolei  w  paz�dzierniku  2019  r.  Spo� łka  otrzymała

zawiadomienie od Pana Pawła Kicin� skiego – Prezesa Zarządu o przekroczeniu przez niego udziału

w głosach powyz@ej progu 50% oraz zawiadomienie od Pani Sandry Trawin� skiej oraz spo� łki Tekaem

Capital  Ltd.  o  zejs�ciu  przez  te  podmioty  poniz@ej  progu  5%.  Tym  samym  obecna  struktura

własnos�ciowa Spo� łki,  w poro� wnaniu do początku roku 2019 r.,  zmieniła się  bardzo istotnie  i  z

akcjonariuszy, kto� rzy na początku 2019 r. byli gło� wnymi akcjonariuszami pozostała tylko spo� łka

Captura  Holdings  Ltd.,  kto� ra  posiada  11,76%  udziału  w  ogo� lnej  liczbie  głoso� w  na  Walnym



Zgromadzeniu.  Pozostali  akcjonariusze  zmienili  się.  Wynika  to  ro� wniez@  z  prowadzonych  przez

obecny Zarząd Spo� łki rozmo� w z potencjalnymi inwestorami/partnerami. Ro� wniez@  po zakon� czeniu

2019 r. a przed publikacją niniejszego sprawozdania z działalnos�ci doszło do kolejnych  zmian w

strukturze akcjonariatu. Mianowicie do Spo� łki wpłynęło zawiadomienie o zejs�ciu poniz@ej progu 5%

przez  Pana  Cezarego  Jasin� skiego  oraz  o  przekroczeniu  progu  5%  przez  Pana  Michała  Jura

(pos�rednio) oraz przez spo� łkę Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Obecna struktura akcjonariatu

została przedstawiona w pkt 4 powyz@ej. 

Przez cały 2019 r. Zarząd Spo� łki podejmował intensywne działania w celu odwieszenia notowan�

instrumento� w  finansowych  (akcji)  Spo� łki  na  rynku  NewConnect.  W  związku  z  przejs�ciowymi

trudnos�ciami  w  dostępie  do  dokumento� w,  materiało� w  i  informacji,  Zarząd  miał  problemy  z

terminowym przygotowywaniem raporto� w kwartalnych oraz raportu rocznego za 2018 r. Obecnie

tych utrudnien�  nie ma. Co więcej, Spo� łka nawiązała wspo� łpracę z Autoryzowanym Doradcą, kto� ry

wspiera Spo� łkę w prawidłowym wypełnianiu przez nią obowiązko� w informacyjnych związanych z

funkcjonowaniem na rynku NewConnect. Obecnie akcje Spo� łki są juz@  notowane. 

Kolejną istotną okolicznos�cią jaka miała miejsce w 2019 r. jest fakt wykres�lenia Spo� łki z rejestru

przedsiębiorco� w  komunikacyjnych.  W  dniu  23  sierpnia  2019  r.  Prezes  Urzędu  Komunikacji

Elektronicznej dokonał tego na wniosek Spo� łki. Tym samym Spo� łka nie prowadzi dalej działalnos�ci

telekomunikacyjnej.  Emitent  analizował  moz@ liwos�c�  zmiany  przedmiotu  działalnos�ci  i  juz@  po

zakon� czeniu  roku  obrotowego  2019,  a  przed  publikacją  niniejszego  sprawozdania  Zarządu  z

działalnos�ci,  Zarząd  Spo� łki  opublikował  strategię  na  lata  2020-2023,  obejmująca  koncentrację

działalnos�ci  Emitenta  na stworzeniu  innowacyjnego sklepu (platformy)  internetowego  na skalę

s�wiatową, kto� ry będzie oferował swoje produkty w cenach producento� w. W dniu 12 maja 2020 r.

odbyło się walne zgromadzenie Spo� łki, podczas kto� rego została podjęta m.in. uchwała o zmianie

przedmiotu  działalnos�ci,  tym  samym  walne  zgromadzenie  Spo� łki  upowaz@niło  Zarząd  do

rozpoczęcia nowej działalnos�ci w nowej branz@y. Jednoczes�nie walne zgromadzenie z dnia 12 maja

2020 r. podjęło ro� wniez@  uchwałę o zmianie siedziby Spo� łki z Warszawy na Koszalin oraz zmianę

nazwy  (firmy)  Spo� łki  na  Foxbuy.com  S.A.  Tym  samym,  juz@  w  2020  r.  Spo� łka  rozpocznie

prowadzenie nowej, zdaniem Zarządu Spo� łki, najlepszej, działalnos�ci.  

8. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

Biorąc  pod  uwagę  aktualną  sytuację  operacyjną  oraz  finansową  Spo� łki  a  takz@e  zakon� czenie

prowadzenia  działalnos�ci  telekomunikacyjnej,  przewidywany  rozwo� j  Spo� łki  skupia  się  przede

wszystkim na:  realizacji  działan�  naprawczych zmierzających  do trwałego ograniczenia  koszto� w

operacyjnych,  ograniczeniu  inwestycji  i  zakupu  nowych  s�rodko� w  trwałych  do  niezbędnego

minimum oraz pozyskanie partnero� w biznesowych mogących zapewnic�  Spo� łce finansowanie oraz

dalszy rozwo� j. Spo� łka zamierza ro� wniez@  skupic�  się na stworzeniu oraz rozwinięciu innowacyjnego



sklepu (platformy)  internetowego  na skalę  s�wiatową,  kto� ry  będzie  oferował  swoje  produkty  w

cenach producento� w. Są to warunki kluczowe takz@e z perspektywy z�ro� deł finansowania rozwoju

Spo� łki,  gdyz@  z uwagi na pogorszoną płynnos�c�,  Spo� łka będzie musiała w okresie najbliz@szych 12

miesięcy intensywnie korzystac�  z finansowania dłuz@nego, kto� re będzie trudne do pozyskania lub

utrzymania  bez  wykazania  istotnego  postępu  w  poczynionych  oszczędnos�ciach  na  działalnos�ci

podstawowej.  Zarząd będzie  podejmował  działania  w celu  utrzymania  jak  najniz@szych  koszto� w

działalnos�ci, przy jednoczesnej pro� bie zwiększenia osiąganych przychodo� w, natomiast zalez@ne jest

to od wyniko� w prowadzonych rozmo� w z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Zarząd Spo� łki

zakłada ro� wniez@ ,  z@e  gło� wni  akcjonariusze,  w sytuacji  tego wymagającej,  będą  gotowi  wesprzec�

finansowo Spo� łkę, co pozwoli Spo� łce uniknąc�  zwiększonych koszto� w związanych z pozyskaniem

finansowania zewnętrznego.  

Jednoczes�nie Spo� łka wskazuje, z@e w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Emitent  nie  wyklucza  opo� z�nienia  realizacji  platformy  internetowej.  Jako  gło� wne  czynniki,

uniemoz@ liwiające  prace zgodnie  z  załoz@onym  harmonogramem,  Emitent  wskazuje  spowolnienie

gospodarcze,  spowodowane  społeczną  izolacją  i  zamknięciem  wielu  firm,  w  tym  ograniczenie

funkcjonowania urzędo� w. Przez wzgląd na bezpieczen� stwo, Emitent ogranicza ro� wniez@  kontakty

bezpos�rednie z kontrahentami i wspo� łpracownikami. 

Jednoczes�nie  Zarząd  Spo� łki  wskazuje,  z@e  na  biez@ąco  monitoruje  rozwo� j  sytuacji  związanej  z

utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się konorawiursa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii

COVID-19 na działalnos�c�  Spo� łki. Przez wzgląd na dynamiczny rozwo� j sytuacji, Emitent nie jest w

stanie  okres�lic�,  kiedy prace nad platformą  odbywac�  się  będą w normalnym  trybie,  a  takz@e  jak

ostatecznie obecna sytuacja przełoz@y się na dalsze wyniki finansowe spo� łki.  

9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W  związku  z  sytuacją  prawno-organizacyjną  Spo� łki  w  2019 roku,  Spo� łka  nie  miała  z@adnych

osiągnięc�  w  dziedzinie  badan�  i  rozwoju.  W  roku  obrotowym  2019  Spo� łka  skupiła  się  przede

wszystkim na działaniach naprawczych i restrukturyzacyjnych. Natomiast obecnie Spo� łka zamierza

stworzyc�  i  rozwijac�  innowacyjny sklep (platformę) internetową na skalę s�wiatową, kto� ra będzie

oferowac� produkty w cenach producento� w. 

10. Informacje  dotyczące  nabycia  udziałów  (akcji)  własnych,  a  zwłaszcza  o  celu  ich

nabycia,  liczbie  i  wartości  nominalnej,  ze  wskazaniem,  jaką  część  kapitału

zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji)

w przypadku ich zbycia



Spo� łka w 2019 r. nie nabywała akcji własnych. 

11. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent

jest na nie narażony

Ryzyko związane z zagrożeniem kontynuacji działalności 

Z uwagi na fakt, z@e w 2019 roku Spo� łka po raz kolejny zanotowała negatywne wyniki finansowe

(stratę)  nalez@y  rozpatrywac�  aktualną i  przewidywaną  sytuację  Spo� łki  w szerszej  perspektywie,

dotyczącej  zaro� wno  historycznie  pogarszających  się  wyniko� w,  jak  i  koniecznych  oraz

przewidywanych  działan�  naprawczych.  Gło� wnym  z�ro� dłem  ryzyka  związanego  z  zagroz@eniem

kontynuacji  działalnos�ci są gwałtownie malejące przychody, kto� re wynikają przede wszystkim z

faktu, z@e w poprzedzającym roku obrotowym, tj. w 2018 r., Spo� łka przez kilka miesięcy nie mogła

funkcjonowac�  ze względu na brak organu zarządzającego. Co więcej,  poprzednie zarządy Spo� łki

mogły  dopus�cic�  się  działan�  na  szkodę  Spo� łki,  co  zwiększa  moz@ liwos�c�  materializacji  ryzyka

związanego z zagroz@eniem kontynuacji działalnos�ci.  Czynnikiem minimalizującym przedmiotowe

ryzyko jest  fakt,  z@e  od dnia  17 grudnia  2018 r.  Spo� łka  posiada kompetentny i  odpowiedzialny

zarząd w osobie Pana Pawła Kicin� skiego. Obecny Prezes Zarządu jest osobą mającą dos�wiadczenie

w  restrukturyzacji  i  reorganizacji  podmioto� w  gospodarczych,  co  daje  realne  nadzieje,  z@e  w

przyszłos�ci Spo� łka zacznie generowac�  przychody oraz osiągac�  zyski. Prezes Zarządu wprowadził

liczne  zmiany,  w  szczego� lnos�ci  dokonał  zmiany  przedmiotu  działalnos�ci  poprzez  zaprzestanie

prowadzenia działalnos�ci telekomunikacyjnej. Zaprzestanie prowadzenia tej działalnos�ci wynikało

z  faktu,  z@e  ta  działalnos�c�  generowała  straty  (co  potwierdzają  sprawozdania  finansowe  za

poprzednie lata obrotowe). Emitent analizował moz@ liwos�c�  zmiany przedmiotu działalnos�ci i juz@  po

zakon� czeniu  roku  obrotowego  2019,  a  przed  publikacją  niniejszego  sprawozdania  Zarządu  z

działalnos�ci,  Zarząd  Spo� łki  opublikował  strategię  na  lata  2020-2023,  obejmująca  koncentrację

działalnos�ci  Emitenta  na stworzeniu  innowacyjnego sklepu (platformy)  internetowego  na skalę

s�wiatową, kto� ry będzie oferował swoje produkty w cenach producento� w. W dniu 12 maja 2020 r.

odbyło się walne zgromadzenie Spo� łki, podczas kto� rego została podjęta m.in. uchwała o zmianie

przedmiotu  działalnos�ci,  tym  samym  walne  zgromadzenie  Spo� łki  upowaz@niło  Zarząd  do

rozpoczęcia nowej działalnos�ci w nowej branz@y. Jednoczes�nie walne zgromadzenie z dnia 12 maja

2020 r. podjęło ro� wniez@  uchwałę o zmianie siedziby Spo� łki z Warszawy na Koszalin oraz zmianę

nazwy  (firmy)  Spo� łki  na  Foxbuy.com  S.A.  Tym  samym,  juz@  w  2020  r.  Spo� łka  rozpocznie

prowadzenie nowej, zdaniem Zarządu Spo� łki, najlepszej, działalnos�ci.  

W ramach niniejszego ryzyka ro� wniez@  istotne jest wskazanie,  z@e  pomiędzy Spo� łką (powo� dką) a

operatorem telekomunikacyjnym  T-Mobile (pozwanym) w dalszym ciągu prowadzony jest  spo� r

sądowy. W dniu 21 grudnia 2018 r.,  obecny Prezes Zarządu dokonał rozszerzenia powo� dztwa i



obecnie  Spo� łka  dochodzi  kwoty  ponad  440  tys.  zł.  Pozytywne  orzeczenie  (uwzględnienie

powo� dztwa),  oznacza  dla  Spo� łki  realną  moz@ liwos�c�  odzyskania  niesłusznie  naliczonych  opłat,  w

łącznej wysokos�ci wraz z odsetkami oraz urealni moz@ liwos�c� skutecznego dochodzenia tzw. koszto� w

utraconych  korzys�ci.  Pozwoli  ro� wniez@  uzyskac�  s�rodki  na  wdroz@enie  i  rozpoczęcie  nowego

przedmiotu  działalnos�ci,  kto� ry  jeszcze  nie  został  przez  Spo� łkę  okres�lony.  Ro� wniez@  moz@e  miec�

istotne znaczenie w toku prowadzonych rozmo� w z potencjalnymi partnerami biznesowymi, gdyz@

Spo� łka będzie posiadac�  argument w postaci znacznych s�rodko� w finansowych. Przedmiotowy spo� r

sądowy toczy się juz@  ponad 2 lata i obecnie Spo� łka nie jest w stanie precyzyjnie wskazac�  kiedy on

się zakon� czy. Po zakon� czeniu roku obrotowego 2019, a przed publikacją niniejszego sprawozdania

z działalnos�ci Spo� łka otrzymała pismo z sądu, z@e w związku z rozszerzeniem powo� dztwa sprawa

została przekazana do sądu okręgowego.  W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa

i jej wpływem na spowolnienie pracy sądo� w, Spo� łka zakłada, z@e zakon� czenie sprawy w I instancji

nastąpi nie wczes�niej niz@  w 2021 r. 

Fakt bogatego dos�wiadczenia i wiedzy obecnego Prezesa Zarządu w dziedzinie restrukturyzacji i

reorganizacji przedsiębiorstw oraz perspektywa odzyskania prawie po� ł miliona złotych w 2021 r.

w sposo� b znaczący ograniczają niniejsze ryzyko, natomiast mimo wszystko nie moz@na wykluczyc�

jego materializacji. 

Ryzyko związane ze strategią rozwoju prowadzonej działalności

Emitent  naraz@ony  jest  na  typowe  dla  kaz@dego  przedsiębiorcy  ryzyko  związane  z  nietrafnos�cią

przyjętych załoz@en�  strategicznych. Zarząd juz@  po zakon� czeniu roku obrotowego 2019 r.,  a przed

publikacją  niniejszego  sprawozdania  z  działalnos�ci  dokonał  rozpoczęcia  prowadzenia  nowej,

innowacyjnej  działalnos�ci  polegającej  na  stworzeniu sklepu (platformy)  internetowego na skalę

s�wiatową, kto� ry będzie oferował swoje produkty w cenach producento� w. Nie moz@na wykluczyc�, z@e

w  realizacji  zmienionego  przedmiotu  działalnos�ci  Emitent  dotychczasowe  dos�wiadczenie  oso� b

związanych  ze  Spo� łką  będzie  niewystarczające  a  skala  działalnos�ci  moz@e  wymagac�  znaczącego

wysiłku  organizacyjnego.  Nie  moz@na  wykluczyc�,  z@e  dalszy  rozwo� j  działalnos�ci  Emitenta  będzie

napotykał trudnos�ci związane z zarządzaniem rozrastającą się organizacją. Istnieje ryzyko, z@e po

pierwsze dokonany przez Emitenta wybo� r nowego przedmiotu działalnos�ci okaz@e się nietrafiony, a

w przypadku sukcesu nowego przedmiotu działalnos�ci istnieje ryzyko, z@e wzrost skali prowadzonej

działalnos�ci  spowoduje  komplikacje  w  obrębie  zarządzania  strategicznego  oraz  operacyjnego.

Ro� wniez@ ,  mając na uwadze obecnie trwającą pandemię koronawirusa,  Emitent nie jest w stanie

wykluczyc�  zdarzen�  losowych, nadzwyczajnych, na kto� re nie ma z@adnego wpływu, kto� re ro� wniez@

mogą negatywnie wpłynąc� na dalszy rozwo� j Spo� łki. 

Emitent  ogranicza  niniejsze  ryzyko  poprzez  nawiązanie  wspo� łpracy  z  osobami  mającymi

odpowiednie kompetencje i dos�wiadczenie. W Zarządzie Emitenta zasiada dos�wiadczony manager

a w Radzie Nadzorczej osoby posiadające bardzo duz@e dos�wiadczenie biznesowe. 



Ryzyko związane z prognozami i planowaniem 

Prognozy  przyszłych  działan�  niosą  ze  sobą  ryzyko,  z@e  prognozy  stanowiące podstawę  podjęcia

decyzji  o rozpoczęciu planowanych przez Emitenta działan�  (np. inwestycji) nie sprawdzą się na

skutek  zmian  zachodzących  w  otoczeniu  ekonomicznym,  prawnym  lub  społecznym.  Prognozy

dotyczące  wyniko� w finansowych  czy  planowanych  inwestycji  mogą  okazac�  się  chybione,  mimo

przyjęcia słusznych załoz@en�  w procesie prognozowania. W celu ograniczenia takiego ryzyka Zarząd

Emitenta aktualizuje i koryguje prognozy stanowiące podstawę dla decyzji biznesowych Emitenta.

Ryzyko związane z utrudnionym dostępem do finansowania długiem

Spo� łka korzysta z finansowania kredytowego, przy czym kredyty są w trakcie restrukturyzacji. W

sytuacji gdyby płynnos�c�  Spo� łki nadal ulegała pogorszeniu, istnieje ryzyko trudnos�ci w pozyskaniu

dalszego finansowania, w szczego� lnos�ci na warunkach nie odbiegających od rynkowych. Z uwagi na

zidentyfikowanie ryzyka zagroz@enia kontynuacji działalnos�ci, Zarząd podjął działania, kto� re mają

prowadzic�  do  poprawy  płynnos�ci  oraz  wykazania  znaczącej  poprawy  wyniko� w  finansowych.

Zarząd przewiduje, z@e wyniki rozmo� w z potencjalnymi partnerami biznesowymi zapewnią Spo� łce

s�rodki wystarczające do kontynuowania działalnos�ci i moz@ liwos�ci przedłuz@enia dotychczasowego

finansowania

Ryzyko nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajs�cia nieprzewidywalnych zdarzen� , takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub

nadzwyczajne  działania  sił  przyrody,  pandemie,  moz@e  dojs�c�  do  niekorzystnych  zmian  w

koniunkturze gospodarczej, co moz@e negatywnie wpłynąc� na działalnos�c� Emitenta. Zarząd Emitenta

na biez@ąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakło� conej działalnos�ci

Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagowac� na dostrzegane czynniki ryzyk. 

Ryzyko związane z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązków informacyjnych

Emitent zwraca uwagę na popełnione błędy związane z prawidłowym wypełnianiem obowiązko� w

informacyjnych nałoz@onych na spo� łki publiczne, kto� rych akcje notowane są na rynku NewConnect. 

Emitent  informuje,  z@e  niekto� re  raporty  biez@ące  i  okresowe  mogły  nie  zawierac�  wszystkich

wymaganych przez Regulamin ASO i Ustawę o rachunkowos�ci  informacji pozwalających w pełni

ocenic� wpływ okres�lonych zdarzen�  na działalnos�c� Emitenta i jego sytuację finansową. Jednoczes�nie

częs�c� raporto� w  biez@ących  nie  zostało  opublikowanych  w  wyznaczonym  przez  Regulamin  ASO

terminie, tj. niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia lub powzięcia informacji nie po� z�niej jednak niz@

w terminie 24 h. 



W związku z powyz@szym istnieje ryzyko, z@e inwestorzy lub akcjonariusze nie posiadali wszystkich

niezbędnych informacji pozwalających prawidłowo ocenic� sytuację finansową lub zdarzenia mające

wpływ na działalnos�c�  Emitenta lub uzyskali te informacje z opo� z�nieniem. Istnieje ponadto ryzyko

podjęcia przez GPW decyzji o zawieszeniu notowan�  akcji Emitenta, ich wykluczeniu z obrotu lub

nałoz@eniu na Emitenta kary finansowej związanej z nieprawidłowym wypełnianiem obowiązko� w

informacyjnych,  co miało  juz@  miejsce  w 2019 r.  gdy Emitent  został  ukarany karą  finansową  w

wysokos�ci 15.000 zł (o czym Emitent informował raportami EBI nr 9/2019 z dnia 26.06.2019 r.

oraz raportem EBI nr 12/2019 z dnia 09.08.2019 r.).   

Emitent  dokładał  będzie  większej  starannos�ci,  aby  raporty  biez@ące  publikowane  były  w

przewidzianym przez Regulamin ASO terminie.  W związku z  wejs�ciem w z@ycie  Rozporządzenia

MAR raporty dotyczące informacji poufnych są publikowane w systemie ESPI. Nalez@y podkres�lic�, z@e

Rozporządzenie  MAR przewiduje  nałoz@enie  kar  finansowych  na  osoby  odpowiedzialne  za  brak

publikacji komunikato� w niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

Ryzyko wykluczenia instrumentów finansowych

Spo� łka  inwestując  w  instrumenty  finansowe  ponosi  ryzyko  związane  z  zawieszeniem,

wykluczeniem  bądz�  na  podstawie  szczego� lnych  przepiso� w  anulowaniem  instrumento� w

finansowych.  Zarząd  podejmując  decyzje  inwestycyjne  dokłada  wszelkich  staran� ,  aby

zminimalizowac� to ryzyko.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta nalez@y zdawac�  sobie sprawę, z@e ryzyko bezpos�redniego

inwestowania  w  akcje  na  rynku  kapitałowym  jest  nieporo� wnywalnie  większe  od  ryzyka

związanego  z  inwestycjami  w  papiery  skarbowe,  czy  tez@  jednostki  uczestnictwa  w  funduszach

inwestycyjnych,  ze  względu  na  trudną  do  przewidzenia  zmiennos�c�  kurso� w  akcji  zaro� wno

w kro� tkim, jak i długim terminie.

Ryzyko  związane  z  notowaniami  akcji  Emitenta  na  NewConnect  -  kształtowanie  się

przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynnos�c� akcji spo� łek notowanych na NewConnect zalez@y od ilos�ci oraz wielkos�ci zlecen�

kupna  i  sprzedaz@y  składanych  przez  inwestoro� w.  Nie  ma  z@adnej  pewnos�ci  co  do  przyszłego

kształtowania  się  ceny akcji  Emitenta  po ich  wprowadzeniu  do obrotu,  ani  tez@  płynnos�ci  akcji

Emitenta.  Nie  moz@na  wobec tego zapewnic�,  z@e  inwestor  nabywający akcje  będzie  mo� gł  je  zbyc�

w dowolnym  terminie  po  satysfakcjonującej  cenie.  Obecnie  notowania  akcji  Emitenta  są

zawieszone, co ro� wniez@  moz@e miec�  przełoz@enie na przyszłą płynnos�c�  notowan�  akcji Emitenta (po

ich odwieszeniu). 



Ryzyko  zawieszenia  notowań  akcji  Emitenta  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  i

wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z art.  78 ust.  3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  w przypadku gdy obro� t

okres�lonymi  instrumentami  finansowymi  jest  dokonywany  w  okolicznos�ciach  wskazujących  na

moz@ liwos�c�  zagroz@enia  prawidłowego  funkcjonowania  ASO  lub  OTF  lub  bezpieczen� stwa  obrotu

dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF, lub naruszenia intereso� w inwestoro� w, na z@ądanie KNF,

GPW moz@e  zawiesic�  obro� t  tymi  instrumentami  finansowymi.  Zgodnie  z art.  78 ust.  4 Ustawy o

obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obro� t okres�lonymi instrumentami zagraz@a

w  sposo� b  istotny  prawidłowemu  funkcjonowaniu  ASO  lub  OTF  lub  bezpieczen� stwu  obrotu

dokonywanego w ASO lub na tym OTF lub powoduje naruszenie intereso� w inwestoro� w, na z@ądanie

KNF, GPW ma obowiązek wykluczyc� z obrotu te instrumenty finansowe. 

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, po rozpoczęciu notowan�  instrumento� w finansowych w systemie

ASO,  Organizator  Alternatywnego  Systemu  (GPW)  moz@e  zawiesic�  obro� t  instrumentami

finansowymi w przypadku gdy: 

 na wniosek Emitenta, 

 jez@eli uzna, z@e wymaga tego bezpieczen� stwo obrotu lub interes jego uczestniko� w,

 jez@eli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

W przypadkach okres�lonych przepisami prawa GPW zawiesza obro� t instrumentami finansowymi

na okres wynikający z tych przepiso� w lub okres�lony w decyzji włas�ciwego organu. Zgodnie z § 17c

ust. 1 Regulaminu ASO, GPW, jez@eli Emitent nie przestrzega zasad lub przepiso� w obowiązujących w

alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienalez@ycie wykonuje obowiązki okres�lone

w Regulaminie ASO, moz@e w zalez@nos�ci od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

 upomniec� Emitenta, 

 nałoz@yc� na emitenta karę pienięz@ną w wysokos�ci do 50.000 zł. 

Obowiązki, o kto� rych mowa w przytoczonym przepisie to w szczego� lnos�ci:

 niewypełnienie obowiązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania GPW na jego z@ądanie

kopii  dokumento� w  oraz  udzielenia  pisemnych  wyjas�nien�  w  zakresie  dotyczącym  jego

instrumento� w finansowych, jak ro� wniez@  dotyczącym działalnos�ci emitenta, jego organo� w

lub ich członko� w (§ 15a Regulaminu ASO),

 niewypełnienie  obowiązku  zlecenia  podmiotowi  wpisanemu  na  listę  Autoryzowanych

Doradco� w,  dokonania  analizy  sytuacji  finansowej  i  gospodarczej  emitenta  oraz  jej

perspektyw  na  przyszłos�c�,  a  takz@e  sporządzenia  dokumentu  zawierającego  wyniki

dokonanej  analizy  oraz  opinię  co  do  moz@ liwos�ci  podjęcia  lub  kontynuowania  przez

emitenta  działalnos�ci  operacyjnej  oraz  perspektyw  jej  prowadzenia  w  przyszłos�ci,  oraz



opublikowania  nie  po� z�niej  niz@  w  ciągu  45  dni  od  opublikowania  decyzji  Organizatora

Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek takiego wykonania badania

oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych

wątpliwos�ci co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, z@e dokument, o kto� rym mowa

powyz@ej, zawiera istotne braki, nie wykonanie zalecen�  GPW (§ 15b Regulaminu ASO),

 wymogi  i  tres�c�  dokumentu  w  przypadku  dokonywania  oferty  akcji  nie  będącej  ofertą

publiczną w związku z zamiarem wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu (§

15c Regulaminu ASO),

 obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO),

 nie zawarcie umowy z Autoryzowanym doradcą w ciągu 30 dni w przypadku gdy w ocenie

GPW  zachodzi  koniecznos�c�  dalszego  wspo� łdziałania  emitenta  przy  wykonywaniu

obowiązko� w  informacyjnych  z  podmiotem  uprawnionym  do  wykonywania  zadan�

Autoryzowanego Doradcy (§ 17b Regulaminu ASO).

GPW,  podejmując  decyzję  o  nałoz@eniu  kary  upomnienia  lub  kary  pienięz@nej  moz@e  wyznaczyc�

Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszen�  lub podjęcie działan�  mających na

celu zapobiez@enie takim naruszeniom w przyszłos�ci, w szczego� lnos�ci moz@e zobowiązac� emitenta do

opublikowania okres�lonych dokumento� w lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu (§17c ust. 2 Regulaminu ASO). W przypadku gdy Emitent nie

wykonuje  nałoz@onej  na  niego  kary  lub  pomimo  jej  nałoz@enia  nadal  nie  przestrzega  zasad  lub

przepiso� w obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienalez@ycie

wykonuje obowiązki okres�lone w Regulaminie ASO, lub tez@  nie wykonuje obowiązko� w nałoz@onych

na  niego  na  podstawie  §  17c  ust.  2  Regulaminu  ASO,  GPW  moz@e  nałoz@yc�  na  Emitenta  karę

pienięz@ną, przy czym kara ta łącznie z karą pienięz@ną nałoz@oną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2)

Regulaminu ASO nie moz@e przekraczac� 50.000 zł.

GPW zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO moz@e wykluczyc� instrumenty finansowe z obrotu: 

 na wniosek Emitenta,  z  zastrzez@eniem moz@ liwos�ci  uzalez@nienia  decyzji  w tym zakresie  

od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunko� w, 

 jez@eli uzna, z@e wymaga tego bezpieczen� stwo obrotu lub interes jego uczestniko� w, 

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,

 wskutek  podjęcia  decyzji  o  połączeniu  Emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziale  lub

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumento� w finansowych z obrotu moz@e nastąpic�



odpowiednio nie wczes�niej niz@  z dniem połączenia,  dniem podziału (wydzielenia) albo z

dniem przekształcenia.

Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty

finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 

 w przypadkach okres�lonych przepisami prawa,

 jez@eli zbywalnos�c� tych instrumento� w stała się ograniczona,

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumento� w,

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłos�ci

emitenta  albo postanowienia  o  oddaleniu  przez  sąd  wniosku  o  ogłoszenie  upadłos�ci  ze

względu na to, z@e majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie

koszto� w  postępowania  albo  postanowienia  o  umorzeniu  przez  sąd  postępowania

upadłos�ciowego ze względu na to, z@e majątek Emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie

na zaspokojenie koszto� w postępowania, z zastrzez@eniem § 12 ust. 2 pkt 5), § 12 ust. 2a i §

12 ust. 2b Regulaminu ASO, 

 w  przypadku  uprawomocnienia  się  postanowienia  o  ogłoszeniu  upadłos�ci  Emitenta

dłuz@nych instrumento� w finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o

ogłoszenie  upadłos�ci  ze  względu  na  to,  z@e  majątek  Emitenta  dłuz@nych  instrumento� w

finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie koszto� w postępowania

albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłos�ciowego ze względu na to,

z@e  majątek  Emitenta  dłuz@nych  instrumento� w  finansowych  nie  wystarcza  lub  wystarcza

jedynie  na  zaspokojenie  koszto� w  postępowania  –  z  zastrzez@eniem,  z@e  wykluczenie  to

dotyczy dłuz@nych instrumento� w finansowych tego Emitenta.  

Przed  podjęciem  decyzji  o  wykluczeniu  instrumento� w  finansowych  z  obrotu  Organizator

Alternatywnego  Systemu  zgodnie  z  §  12  ust.  3  Regulaminu  ASO  moz@e  zawiesic�  obro� t  tymi

instrumentami finansowymi. 

Czynniki ryzyka opisane powyz@ej nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny byc�  w ten sposo� b

postrzegane. Ze względu na złoz@onos�c�  i zmiennos�c�  warunko� w działalnos�ci gospodarczej, ro� wniez@

inne, nieujęte powyz@ej czynniki ryzyka mogą wpływac� na działalnos�c� Spo� łki. 

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalnos�ci Call Center Tools S.A. za rok obrotowy 2019 zostało

przygotowane przez jednoosobowy Zarząd Spo� łki w osobie Pana Pawła Kicin� skiego i sporządzone



w oparciu o najlepszą aktualną wiedzę Zarządu na temat Spo� łki oraz jej otoczenia, zgodnie z art. 49

Ustawy o rachunkowos�ci z dn. 29 wrzes�nia 1994 r.




