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1. LIST ZARZĄDU 

  

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

  

W poprzednim 2021 roku w Spółce doszło do wielu zmian, m.in. w strukturze akcjonariatu, składzie 

Zarządu oraz składzie Rady Nadzorczej. Przenieśliśmy również siedzibę z Warszawy do Krakowa. Wszystkie                    

te zmiany będą z pewnością oddziaływały w znaczący sposób na przyszłość naszej Spółki i perspektywy jej 

rozwoju. 

   

Po wypowiedzeniu porozumienia Term-Sheet przez Orphinic Scientific S.A. i tym samym odstąpieniu 

przez ten podmiot od transakcji połączenia spółek, w dalszym ciągu poszukujemy optymalnego modelu dla 

pozyskania nowej działalności biznesowej, która będzie prowadzona w ramach Advertigo S.A. Rozważamy kilka 

możliwości oraz wariantów i pracujemy intensywnie nad tym aby wybrać ścieżkę, która będzie najefektyw-

niejsza dla Spółki i jej Akcjonariuszy oraz umożliwi w perspektywie wzrost jej wartości.  

   

Sytuacja finansowa Spółki pozostaje stabilna, bowiem nie posiadamy żadnego zadłużenia ani zobo-

wiązań poza bieżącymi kosztami funkcjonowania.  

    

Naszym celem jest wykorzystanie statusu spółki publicznej do pozyskania nowego i perspektywicznego 

biznesu, który zagospodaruje ten potencjał w odpowiedni sposób i będzie w stanie zbudować wartość   

Advertigo S.A.  

 

Zapraszamy do lektury raportu rocznego i zachęcamy do obserwowania raportów bieżących publiko-

wanych przez Spółkę.  

 

Z poważaniem  

 

Prezes Zarządu 

Łukasz Górski   
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Firma Advertigo S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska  

Siedziba Kraków 

Adres ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków 

Tel./fax 12 654 05 19 

Strona WWW www.advertigo.pl 

E-mail advertigo@jrholdingasi.pl 

KRS 0000358773 

REGON 142446421 

NIP 9522090656 

 

 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych polskich) podsumowujące 

sytuację finansową spółki Advertigo S.A. (dalej „Spółka”). Zamieszczone w tabelach dane prezentują wyniki 

finansowe Spółki w 2021 r. tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z danymi porówny-

walnymi za analogiczny okres 2020 r. 

 

Dane finansowe prezentowane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości i pochodzą ze zbadanego sprawozdania 

finansowego. Dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i rok porównywalny zakończony 31 grudnia 

2020 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

 

• Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień 

bilansowy, tzn.:  

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

- na dzień 30 grudnia 2021 r.: 1 EUR = 4,5994 zł 

 

• Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale 

przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku 

Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł 

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.: 1 EUR = 4,5775 zł 
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Wyszczególnienie  

12 miesięcy zakończonych 12 miesięcy zakończonych 

31.12.2021 

PLN 

31.12.2021 

EUR 

31.12.2020 

PLN 

31.12.2020 

EUR 

Przychody ze sprzedaży ogółem 452 000 98 744 2 445 774 546 639 

Zysk (strata) brutto 14 017 3 062 1 358 354 303 597 

Zysk (strata) netto 14 017 3 062 1 187 638 265 441 

Przepływy netto  

z działalności operacyjnej 
398 245 87 001 2 971 250 664 085 

Przepływy netto  

z działalności inwestycyjnej 
-3 300 000 -720 918 -168 400 -37 638 

Przepływy netto  

z działalności finansowej 
-14 000 -3 058 -378 861 -84 677 

Środki pieniężne na koniec okresu 126 101 27 417 3 041 855 659 152 

Aktywa trwałe 0 0 0 0 

Aktywa obrotowe 3 484 722 757 647 3 486 551 755 515 

Aktywa razem 3 484 722 757 647 3 486 551 755 515 

Należności krótkoterminowe 20 259 4 405 61 923 13 418 

Zobowiązania i rezerwy  

na zobowiązania 
18 280 3 974 34 126 7 395 

Kapitał własny 3 466 443 753 673 3 452 425 748 120 

 

 

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021 

 

Sprawozdanie finansowe Advertigo S.A. za rok obrotowy 2021 zbadane przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny 

załącznik do niniejszego raportu rocznego.  

 

 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2021  

  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Advertigo S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 

stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
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6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 

 

6.1. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2021 rok  

 

Działając jako Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wedle mojej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto 

oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, 

w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Prezes Zarząd - Łukasz Górski 

  

6.2. Oświadczenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego 

sprawozdania finansowego 

 

Działając jako Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przepro-

wadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 został dokonany zgodnie                           

z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz 

członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

Prezes Zarządu - Łukasz Górski 

  

7. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 

OBROTOWY 2021 

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi          

osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

8. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

  

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 

 

 

Kraków, dn. 14 marca 2022 r. 

 

Prezes Zarządu  

Łukasz Górski 


