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I. LIST ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,  

 

2021 rok był dla Apollo Capital ASI S.A. okresem, w którym doszło do kluczowych zmian w wielu 

obszarach funkcjonowania Spółki. Przeprowadzona transformacja ma za zadanie przygotować nas              

do uruchomienia nowej działalności biznesowej, która pozwoli osiągać zyski i zwiększać wartość Spółki. 

 

Po istotnych zmianach w strukturze akcjonariatu na początku 2021 roku, kolejnym etapem były zmiany 

w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Apollo Capital ASI S.A. oraz przeniesienie siedziby do Krakowa, co było 

zgodne z przyjętym planem optymalizacji działalności Spółki. 

 

Jako spółka publiczna, będącą w dodatku Alternatywną Spółką Inwestycyjną, posiadamy wartość 

dodaną, która dzięki zagospodarowaniu w odpowiedni sposób może przynieść duże korzyści. Cały czas 

poszukujemy odpowiedniej ścieżki dla dalszego rozwoju Apollo Capital ASI S.A., która w pełni zastosuje 

nasze najmocniejsze strony i pozwoli, z korzyścią dla naszych Akcjonariuszy, na zbudowanie jak najwię-

kszej wartości Spółki. 

  

Obecnie naszym najważniejszym aktywem jest pakiet akcji notowanej na rynku NewConnect spółki 

Spark VC ASI S.A. Ten podmiot również poszukuje nowych kierunków dla swojego dalszego rozwoju 

biznesowego. 

 

Zapraszam do lektury raportu rocznego i do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez 

Spółkę. 

  

Z poważaniem  

  

Prezes Zarządu  

Łukasz Górski   
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 

finansowego (w PLN oraz w EURO) za rok obrotowy 2021 wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni 

rok obrotowy. 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu 

 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym sprawozdaniem 

finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie 

kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: 

 

Rok 
obrotowy 

Kurs EURO 
na ostatni dzień okresu 

2020 4,6148 

2021 4,5994 

 

Wybrane dane z bilansu Spółki 

 

Wyszczególnienie 
PLN 

31.12.2021 r. 
EUR 

31.12.2021 r. 
PLN 

31.12.2020 r. 
EUR 

31.12.2020 r. 

Kapitał własny 103 561,78 22 516,37 230 394,35 49 925,10 

Kapitał podstawowy 3 927 002,00 853 807,45 3 927 002,00 850 958,22 

Należności długoterminowe - - - - 

Należności krótkoterminowe 692,00 150,45 3 264,47 707,39 

Inwestycje długoterminowe - - - - 

Inwestycje krótkoterminowe 2 660 927,60 578 537,98 2 587 192,57 560 629,40 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 44 505,48 9 676,37 497,69 107,85 

Zobowiązania długoterminowe - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 546 549,32 553 669,90 2 358 911,69 511 162,28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Raport roczny za rok obrotowy 2021 

 

   S t r o n a  | 5 

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym sprawozdaniem 

finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie 

kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: 

 

Rok 
obrotowy 

Średni kurs EURO 
w okresie* 

2020 4,4742 

2021 4,5775 

 

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

 

Wyszczególnienie 
PLN 

 01.01.2021 r. 
31.12.2021 r. 

EUR 
 01.01.2021 r. 
31.12.2021 r. 

PLN 
 01.01.2020 r. 
31.12.2020 r. 

EUR 
 01.01.2020 r. 
31.12.2020 r. 

Przychody netto  

ze sprzedaży 
- - - - 

Koszty działalności 
operacyjnej 

114 837,83 25 087,46 75 907,50 16 965,60 

Amortyzacja - - - - 

Zysk (strata) na sprzedaży (114 837,83) (25 087,46) (75 907,50) (16 965,60) 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

2 060,04 450,04 10 582,79 2 365,29 

Pozostałe koszty operacyjne 1 958,50 427,85 2 674,37 597,73 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

(114 736,29) (25 065,27) (67 999,08) (15 198,04) 

Przychody finansowe 1 488,47 325,17 4,47 1,00 

Koszty finansowe 15 096,75 3 298,03 25 373 162,81 5 670 994,33 

Zysk (strata) brutto (128 344,57) (28 038,14) (25 441 157,42) (5 686 191,37) 

Zysk (strata) netto (126 832,57) (27 707,83) (22 408 085,42) (5 008 288,73) 
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III. Oświadczenie w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 
 
Działając w imieniu Apollo Capital ASI 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 Zarządu - Łukasz Górski 

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

sprawozdania finansowego 
 
Działając w imieniu Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wybór firmy 

audytorskiej przeprowadzającej 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 
 
V. 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. 
 
VI. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 
 
Sprawozdanie finansowe Apollo Capital ASI S.A. za rok obrotowy 2021 zbadane przez firmę audytorską 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny załącznik do niniejszego 

raportu rocznego.  
 
VII. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające sprawozdanie ze 

stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Apollo Capital ASI S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do                      

31 grudnia 2021 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. Sprawozdanie                         

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

częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 
 
VIII. Opis organizacji grupy kapitałowej 
 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 
 
 
Kraków, dn. 16 marca 2022 r. 
 
Prezes Zarządu 

Łukasz Górski 


