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1. Pismo Prezesa Zarządu  

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Rok 2011 był dla naszego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest Call Center Tools S.A., przełomowy. Spółka w 

pierwszym pełnym roku działalności, udowodniła skuteczność w sprzedaży swoich rozwiązań, osiągając przychody 

na poziomie 3.3 mln zł oraz pozyskując pierwszych znaczących klientów takich jak Żagiel., Provident Polska, czy 

Holicon. Spółka zakończyła ten okres wynikiem na plusie (80 tys. zł zysku netto). Oferta  Call Center Tools S.A. 

niewątpliwie została zauważona i doceniona w branży. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i „młody 

wiek” Spółki, w ocenie Zarządu, osiągnięte rezultaty należy uznać za pozytywne. 

W omawianym okresie, nie obyło się jednakże bez trudności. Przede wszystkim, proces sprzedaży 

rozwiązań Spółki okazał się bardziej skomplikowany, a zwłaszcza bardziej długotrwały niż pierwotnie Spółka 

zakładała. Dotyczy to szczególnie dużych instytucjonalnych klientów, u których proces decyzyjny jest złożony i - w 

praktyce – rozciągnięty w czasie. W związku ze szczególnymi wymaganiami największych klientów w niektórych 

przypadkach modyfikowaliśmy aplikacje współpracujące z systemami klienta, zaś  prowadzone w związku z 

powyższym testy wymagały dodatkowego czasu. W sposób naturalny, przełożyło się to na ponoszone przez Spółkę 

koszty, które wzrosły i w konsekwencji negatywnie wpłynęły na osiąganą rentowność. 

Miniony rok był także okresem bardzo intensywnego, na miarę możliwości finansowych Spółki, 

pozyskiwania uwagi największych krajowych i zagranicznych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw 

windykacyjnych, co z kolei zaczęło przynosić pozytywne rezultaty już w 2011 roku i z całą pewnością przełoży się 

na 2012 rok. Przedstawiciele naszej firmy pojawili się w kilkudziesięciu organizacjach, prezentując ofertę spółki i 

rozpoczynając   proces sprzedaży, przechodząc przez kolejne szczeble kompetencji i etapy decyzyjne w dużych 

korporacjach. Sukcesy w prowadzonych negocjacjach i wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez Spółkę, 

tworzą wysoką barierę wejścia dla potencjalnej konkurencji. Z tej perspektywy, wysiłek włożony w pozyskanie 

tego typu klientów, długoterminowo umacnia pozycję konkurencyjną naszej spółki. 

Przed nami konieczność wzmocnienia zaplecza klienckiego. Jest ono podstawą wzrostu przychodów, 

osiąganych zysków, możliwości rozwojowych oraz pozycji rynkowej Spółki tak w średnim jak i długim okresie. 

Dotychczasowe doświadczenia kazały zrewidować perspektywę wyników finansowych spółki i skłaniają do 

większej koncentracji na pozyskiwaniu nowych klientów i finalizowaniu kontraktów i z czołówką największych firm 

branży windykacyjnej, finansowej oraz dużych, niezależnych call-centers - nawet kosztem tymczasowego 

przesunięcia oczekiwanych profitów w niedaleką przyszłość. Z bogatym portfolio klientów i sprawdzoną ofertą 

Spółka w kolejnych latach z całą pewnością będzie mogła się pochwalić utrzymaniem systematycznego wzrostu 

sprzedaży i poprawiającą się rentownością. 

 

Z poważaniem, 

 

Anna Kosiorek-Czajka 

Członek Zarządu 
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2. Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego  

 

 w zł  w EUR  

 31.12.2011 r.  
12 miesięcy 

zakończonych 
31.12.2011 r.       

31.12.2010 r.  
12 miesięcy 

zakończonych 
31.12.2010 r.       

31.12.2011 r.  
12 miesięcy 

zakończonych 
31.12.2011 r.       

31.12.2010 r.  
12 miesięcy 

zakończonych 
31.12.2010 r.       

Przychody netto ze sprzedaży 3 298 549 433 500 796 727 108 257 

Koszty działalności operacyjnej 3 193 598 379 246 771 377 94 708 

Pozostałe przychody operacyjne 22 935 0 5 540 0 

Pozostałe koszty operacyjne 22 936 0 5 540 0 

Przychody finansowe 0 0 0 0 

Koszty finansowe 4 995 8 190 1 206 2 045 

Zysk/(strata) brutto 99 955 46 063 24 143 11 503 

Zysk/(strata) netto 76 637 37 311 18 511 9 318 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

218 958 32 335 52 887 8 075 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

151 933 146 321 36 698 36 540 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

515 546 228 512 124 524 57 066 

Aktywa trwałe 259 332 146 321 58 715 36 947 

Aktywa obrotowe 1 372 560 376 528 310 759 95 076 

Kapitał własny 865 449 265 823 195 945 67 122 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

766 444 257 026 173 529 64 901 

Zobowiązania krótkoterminowe 735 034 257 026 166 418 64 901 

Wartość księgowa na jedną akcję/udział 
* 

0,19 265 822,95 0,04 67 121,92 

Zysk (strata) za okres na jedną 
akcję/udział * 

0,02 37 311,35 0,00 9 317,69 

Liczba akcji /udziałów* na dzień 
bilansowy 

4 650 000 1 4 650 000 1 

* 2010 – udziały, 2011 - akcje 
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3. Oświadczenia Zarządu Emitenta 

 

 

3.1 Oświadczenie zarządu Call Center Tools S.A. w sprawie rzetelności skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok 2011 

 

Warszawa, dn. 20.06.2012 r. 

 

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej 

wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 01.01.2011 roku do 

dnia 31.12.2011 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny, sytuację majątkową i finansową 

Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu Call Center Tools S.A. z działalności 

zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z 

prowadzoną działalnością.  

 

 

Anna Kosiorek-Czajka 

Członek Zarządu 

 

 

3.2 Oświadczenie zarządu Call Center Tools S.A. w sprawie wyboru  podmiotu dokonującego 

badania sprawozdania finansowego za rok 2011 

 

Warszawa, dn. 20.06.2012 r. 

 

Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, iż WBS Audyt Sp. z o.o. 

jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 

31.12.2011 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

 

 

Anna Kosiorek-Czajka 

Członek Zarządu 
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4. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 

 

 Patrz: Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.” 

 Plik: Z1_CCT_Sprawozdanie_Finansowe_2011.pdf 

 

 

5. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Emitenta 

 

 Patrz: Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu Call Center Tools S.A. z działalności Spółki w 2011 r.” 

 plik:  Z2_CCT_Sprawozdanie_Zarzadu_2011.pdf 

 

 

6. Opinia i raport biegłego rewidenta 

 

 Patrz: Załącznik nr 3 – „Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego 

Call Center Tools  S.A. za okres 01.01.2011 –31.12.2011 r.” 

 plik: Z3_CCT_Rewident_Sprawozdanie_Jednostkowe_2011.pdf  

 

 

7. Informacje na temat  stosowania zasad ładu korporacyjnego 

 Patrz: Załącznik nr 4 – „Informacje na temat  stosowania zasad ładu korporacyjnego” 

 plik:Z4_ CCT_Dobre_Praktyki_2011.pdf  
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Kontakt – Relacje Inwestorskie 

 

 

Call Center Tools S.A. 

ul. Solipska 4A, 02-048 Warszawa 

Tel. +48 (22) 397 33 00, Fax. +48 (22) 397 33 99 

email. inwestor@cctools.pl 

www.cctools.pl  

 

 


