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I. List przewodni Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 

 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Apollo Capital S.A. przedstawia raport okresowy za II kwartał 2013 r.  

 

W liście do akcjonariuszy zawartym w raporcie za I kwartał 2013 Zarząd Spółki sygnalizował, że 

najistotniejszym elementem niezbędnym dla uzyskania satysfakcjonujących wyników finansowych 

jest finalizacja procesu podwyższenia kapitału zakładowego. W dniu 13 czerwca 2013 r. na mocy 

postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu kapitał zakładowy Apollo Capital S.A. został 

podwyższony do kwoty 10.000.000 zł, co w opinii Zarządu umożliwi Spółce wznowienie działalności 

operacyjnej. 

 

Za istotne wydarzenia II kwartału 2013 r. należy także uznać zmiany na stanowisku Prezesa 

Zarządu, w strukturze akcjonariatu, a także wzmożone zainteresowania akcjami Apollo Capital S.A. 

na rynku NewConnect.  

 

Zarząd Spółki wyraża nadzieję, że zmiany, jakie zaszły w Spółce na przestrzeni II kwartału 2013 r. 

pozwolą na realizację przyjętych założeń biznesowych. Istotnym elementem ich realizacji, w opinii 

Zarządu, będzie podjęcie uchwał zgłoszonych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apollo Capital 

S.A., które odbędzie się dnia 14.08.2013 w Warszawie. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Paweł Jeleniewski 

Prezes Zarządu 
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II. Informacje o Spółce 

 

 

Podstawowe dane o Emitencie 

 

Firma Apollo Capital S.A. 

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  

Siedziba:  Wrocław  

Adres:  Pl. Powstańców Śląskich 19/21  

Telefon:  71 723 38 42  

Faks:  71 723 38 42  

Adres poczty elektronicznej:  biuro@apollosa.pl  

Adres strony internetowej:  www.apollosa.pl  

NIP:  894-302-27-98  

REGON:  021527509  

KRS:  0000392945  

Źródło: Emitent 
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III. Wybrane dane finansowe 

 

Wybrane dane finansowe z bilansu na dzień zakończenia II kwartału 2013 r. wraz z danymi porównawczymi 
za 2012 rok [dane w PLN] 

 

Źródło: Emitent 

*Dane nie były poddane badaniu biegłego rewidenta 

 
Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat za II kwartał 2013 r. oraz narastająco wraz z danymi 
porównawczymi za 2012 r. [dane w PLN] 

Wyszczególnienie 

II kwartał 2013 

za okres 

od 01.04.2013 r. 

do 30.06.2013 r. 

(w zł)* 

II kwartał 2012 

za okres 

od 01.04.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

(w zł) 

I-II kwartał 2013 

za okres 

od 01.01.2013 r. 

do 30.06.2013 r. 

(w zł)* 

I-II kwartał 2012 

za okres 

od 01.01.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

(w zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 0,00 1 300,00 0,00 27 745,00 

Amortyzacja 1 693,77 2 540,65 4 234,42 5 801,30 

Zysk/strata na sprzedaży -8 454,87 -78 359,28 -37 382,44 -111 398,08 

Zysk/strata na działalności operacyjnej - 8 306,71 -78 360,58 -37 233,88 -111 316,57 

Zysk/strata brutto -113 302,25 -79 287,80 -807 418,91 -112 433,27 

Zysk/strata netto 12 064,75 -79 287,80 -682 051,91 -113 433,27 

Źródło: Emitent 

*Dane nie były poddane badaniu biegłego rewidenta 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

30.06.2013 r. 

(w zł)* 

Na dzień 

30.06.2012 r. 

(w zł) 

Kapitał własny 10 582 491,70 177 185,07 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należność krótkoterminowe 8 759 180,44 28 072,98 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
0,00 100 131,75 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 51 994,62 10 166,26 
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IV. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest 

konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Emitenta w sposób rzetelny i kompletny 

 

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

V. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W II kwartale oraz I półroczu 2013 r. Spółka nie wypracowała przychodów ze sprzedaży, osiągając 

przy tym w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. zysk netto w wysokości ponad 12 tys. zł 

oraz stratę netto rzędu ponad 682 tys. zł za I półrocze 2013 r.  Emitent na dzień 30 czerwca 2013 

r. posiada kapitały własne na poziomie ponad 10,5 mln zł oraz należności krótkoterminowe w 

wysokości 8,76 mln zł. Na osiągnięte w II kwartale 2013 r. wyniki finansowe decydujący wpływ 

miało ukończenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Do czasu podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitent nie zaciągał istotnych zobowiązań. Na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Emitent posiada bezpieczny poziom zobowiązań krótkoterminowych, wynoszących 51,9 tys. zł. 

Fakt, iż Spółka w II kwartale nie uzyskała przychodów ze sprzedaży, związane było z 

zaangażowaniem Zarządu w proces pozyskania inwestora. 

VI. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

w przedsiębiorstwie 

 

W II kwartale 2013 r. Spółka nie wprowadzała rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Działania Zarządu skoncentrowane były na procesie pozyskania inwestorów w celu zapewnienia 

kapitału dla dalszego rozwoju Spółki, tj. przeprowadzenia podwyższenia o kwotę nie wyższą niż 

8.000.000 zł na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 listopada 2012 r. W 

wyniku przeprowadzonych działań Spółka zawarła z inwestorami umowy objęcia akcji serii D oraz 

złożyła stosowne dokumenty celem dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w 

Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu W związku z powyższym na mocy 

postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy KRS z dnia 13 czerwca 2013 r. podwyższony został kapitał zakładowy Spółki do 

kwoty 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), o którym Zarząd Spółki informował 

raportem bieżącym z dnia 13 czerwca 2013 r. (Raport EBI Nr 14/2013)     
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VII. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie publikował prognoz 
wyników finansowych. 

 
 

VIII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na 
ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  
 

IX. W przypadku gdy Emitenta tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 
niesporządzania takich sprawozdań 

 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i tym samym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 
 

X. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu 

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji, liczba 
głosów (szt.) 

Udział w 
kapitale 
zakładowym 

Udział w 
głosach 
 

1. Paweł Jeleniewski  36.427.000 36,43%  36,43% 

2. Dominik Dymecki 36.427.000 36.43% 36,43% 

3. Dom Maklerski WDM S.A. wraz z 
podmiotami zależnymi 

12.162.943 12,16% 12,16% 

4. PSA Capital S.A. 9.999.999 10,00% 10,00% 

5. Pozostali  4.983.058  4,98%  4,98%  

  RAZEM 100.000.000  100%  100%  

Źródło: Emitent 

Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z 

zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta).  


