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Wstęp  

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 

będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259 z póżn. zm.) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport 

kwartalny Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. za I kwartał 2010 roku. Skonsolidowany 

raport kwartalny zawiera w szczególności następujące pozycje:  

 finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. w tym: 

bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w  kapitale własnym oraz rachunek 

przepływów pieniężnych na dzień 31 marca 2010 roku,  

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 

będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).  

 

 Niniejsze skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

ATLANTIS S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi 

przez UE.  

 

 

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A.  

podlegających konsolidacji na dzień 31.03.2010r.:  

 

 S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana 

jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281. Według 

klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka jest 

klasyfikowana w sektorze: działalności budowlanej , wytwórczej , handlowo-usługowej. Czas 

trwania spółki jest nieoznaczony.  

 

NTIS ENERGY SA z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 

Płock – jednostka zależna. Spółka ATLANTIS ENERGY SA jest zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000331800.  Przedmiotem działalności Spółki  wytwarzanie i dystrybucja 

energii elektrycznej. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.  
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Niepodlegających konsolidacji na dzień 31.03.2010r.:  

 

ATLANTIS MIELEC SP.ZO.O. w upadłości-władza sprawowana jest przez Syndyka-

Atlantis S.A posiada 100% udziałów. 

 

ATLANTIS LUBLIN SP.ZO.O. –władzę sprawuje Kurator-Atlantis S.A posiada 100% 

udziałów. 

 

- Spółka ATLANTIS SA w I kwartale 2010r. dokonała zakupu 20,94 % akcji Spółki 

ATLANTIS ENERGY SA z siedzibą w Płocku. Po zakupie 2.200.000 szt. akcji Spółka 

ATLANTIS  SA posiadała łącznie 5.400.000 akcji spółki ATLANTIS ENERGY SA, co 

stanowi 51,41% udziału w całym kapitale spółki.  

 

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o 

korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.  

 

Sprawozdanie finansowe  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA za I kwartał 

2010 roku zakończone 31 marca 2010 roku  zostało sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  

 

Istotne zasady rachunkowości  

 

Oświadczenie o zgodności  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(„MSSF”) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz 

interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF).  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATLANTIS SA zostało 

przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim 

(Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).  

 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

 

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej 

się przewidzieć przyszłości.  
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Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF  

Grupa Kapitałowa ATLANTIS SA nie skorzystała z możliwości wcześniejszego 

zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię 

Europejską, a które wchodzą w życie po dniu bilansowym.  

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – standard wprowadził sprawozdanie z 

całkowitych dochodów, przy czym możliwe jest prezentowanie wszystkich pozycji w jednym 

sprawozdaniu lub sporządzenie dwóch sprawozdań. Spółka prezentuje dwa powiązane ze 

sobą sprawozdania.  

Rezerwy i odpisy aktualizujące aktywa  

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku nie dokonano odpisów aktualizujących 

należności.  

2. Planowane nakłady inwestycyjne  

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.  

3. Informacje o sprawach spornych  
Na dzień 31 marca 2010 roku Grupa Kapitałowa ATLANTIS  S.A nie była stroną postępowań 

przed Sądem lub innymi organami o zobowiązania lub inne wierzytelności, których wartość 

stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.  

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi.  

 

Wynagrodzenie Zarządu Spółki.  

Za pierwszy kwartał 2010 roku Zarząd Spółki ATLANTIS SA otrzymał 10,8 tys.zł brutto 

wynagrodzenia.  

Zarząd spółki zależnej ATLANTIS ENERGY SA nie otrzymywał w I kwartale 2010r. 

wynagrodzenia za pracę.  

 

Inne jednostki powiązane  

Spółka ATLANTIS  SA w I kwartale 2010r. dokonała zakupu 2.200.000 akcji Spółki 

ATLANTIS ENERGY  SA z siedzibą w Płocku. Po zakupie akcji Spółka ATLANTIS SA 

posiadała łącznie 5.400.000 akcji spółki ATLANTIS EERGY SA, co stanowił 51,41% całości 

kapitału Spółki ATLANTIS ENERGY SA.  

 

5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń, ich dotyczących. Istotne zdarzenia po 

dniu 1 marca 2010 roku.  

 

1) Zawarcie przez ATLANTIS SA Umowy na zakup akcji Spółki ERG SA   

 

W dniu 11 marca 2010r. Zarząd Spółki ATLANTIS SA zawarł umowę zakupu niespełna 5% 

akcji ( tj. 1.967.500 sztuk akcji) spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej po cenie 

0,60 zł za akcję (wartość nominalna 1 akcji wynosi 0,40 złotych) równej 1.180.500 złotych 

(wartość nominalna 787.000 złotych). Emitentem akcji była Spółka ERG S.A. Inwestycja 

kapitałowa Spółki ATLANTIS S.A. w czołowy podmiot z branży tworzyw sztucznych, jest 

wyrazem realizacji przyjętej polityki rozwoju spółki w zakresie inwestycji kapitałowych w 

podmioty charakteryzujące się dużym potencjałem rozwojowym. Spółka ATLANTIS S.A. 

przedmiotową transakcję traktuje jako bardzo korzystną inwestycję finansową, która powinna 

zapewnić wysoką stopę zwrotu dla akcjonariuszy i Emitenta.  
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2) Podpisanie przez ATLANTIS SA  umowy z dnia 8 lutego  2010r. dotyczącej sprzedaży 

akcji ATLANTIS ENERGY SA (– spółki zależnej od Emitenta).  

 

W dniu 8 lutego 2010r. Spółka ATLANTIS SA zawarła  umowę sprzedaży akcji , której 

przedmiotem była sprzedaż 300.000 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A z siedzibą w 

Płocku za łączną cenę 420.000 zł. Umowa zawarta została z kupującym spółką Stark 

Development S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul.Ligockiej 103 wpisaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000285403.  

 

 

6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

 

W I kwartale 2010 roku nie wystąpiły nietypowe czynniki mające znaczący wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe.  

 

7. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w 

prezentowanym okresie.  

 

W działalności Grupy Kapitałowej ATLANTIS S.A. nie występuje sezonowość działania.  

 

8. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.  

 

W okresie I kwartału 2010r. Grupa Kapitałowa nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty 

dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.  

 

9.Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji.  

 

Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.  

 

10. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.  

 

W   I kwartale 2010r. Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie wypłacała dywidendy.  

 

11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

 

- Spółka dominująca ATLANTIS SA w I kwartale 2010r. w porównaniu do I kwartału 2009r. 

nie posiada udziałów spółki zależnej:  ATLANTIS ENERGY SA.  

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.  

 

Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe a 

mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe opisano wyżej w istotnych zdarzeniach 

zaistniałych w Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A.  

13. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w 

raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.  

 

Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych .  

 

14. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego.  

 

Na koniec I kwartału 2010r. w Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A. nie nastąpiły żadne 

zmiany w zobowiązaniach warunkowych.  

 

15. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na 

dzień przekazywania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 

przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby 

głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych 

pakietów akcji emitenta w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego.  

 

Według wiedzy Zarządu ATLANTIS S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 24 grudnia  

2010r.  akcjonariuszem  posiadającym co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu jest p.Mariusz Patrowicz  łączna liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji 

wynosi 2.719.564 sztuk , udział w kapitale zakładowym wynosi 6,72 % i tyle samo głosów na 

WZA. Na dzień 15 maja 2010 roku Mariusz Patrowicz ( wraz z podmiotami zależnymi ), 

Spółką Investment Friends S.A oraz Spółką Urlopy.pl S.A .posiadał  2.550.000 sztuk akcji , 

których udział w kapitale zakładowym wynosił 18,78% i tyle samo głosów na WZA. 

 

Zmiana % zaangażowania Akcjonariusza w Spółkę spowodowana jest podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki . 

 

Na dzień publikacji sprawozdania Akcjonariuszem posiadającym 66,44% w kapitale 

zakładowym i tyle samo głosów na WZA posiada Spółka Fogut Holdings Limited –

Cyprus.Na dzień 30-04-2010 roku tj.na dzień publikacji raportu rocznego za 2009 rok w/w 

Spółka nie posiadała Akcji Emitenta. 
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16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 

informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.  

 

Anna Kajkowska-Prezes Zarządu Liczba posiadanych Akcji na 31-12-2009 roku-0 Akcji 

 

Liczba posiadanych Akcji Spółki na 15-05-2010 roku-0 Akcji, Liczba posiadanych Akcji 

Spółki na 24 grudnia 2010 roku-o Akcji. 

 

Zarząd Spółki nie posiada akcji Atlantis S.A. 

 

Rada Nadzorcza :          stan na 31-12-2009r       stan na 15-05-2010r     stan na 24-12-2010r  

 

1.Mariusz Patrowicz- 2.550.000 Akcji 2.601.250 Akcji  2.719.564 Akcji  

2.Marianna Patrowicz-        0 Akcji   0 Akcji  0 Akcji 

3.Małgorzata Patrowicz-      0 Akcji   0 Akcji  0 Akcji 

4.Jacek Koralewski-            0 Akcji   0 Akcji  0 Akcji 

5.Jolanta Koralewska-         0 Akcji   0 Akcji  0 Akcji 

6.Wojciech Hetkowski-       0 Akcji   0 Akcji  0 Akcji 

7.Andrzej Zgirski-               0 Akcji   0 Akcji  0 Akcji 

 

Powyższe dane, dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały 

przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki 

według stanu na dzień 15 maja 2010 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  

 

17. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.  

 

Brak toczących się przeciwko Grupie Kapitałowej ATLANTIS S.A. postępowań sądowych . 

 

18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami zależnymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość 

wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 EURO , lub uznawane są za istotne. 

 

W okresie I kwartału 2010r. Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie dokonywała żadnych 

transakcji z podmiotami zależnymi, które określić można mianem istotnych. 

 

19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji 

stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  
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W okresie I kwartału 2010r. Grupa Kapitałowa ATLANTIS S.A. nie udzielała żadnych 

poręczeń lub gwarancji.  

 

20. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są 

istotne dla oceny realizacji zobowiązań przez emitenta.  

 

W I kwartale 2010r. w Grupie Kapitałowej nie występowały problemy z terminowym 

regulowaniem zobowiązań.  

Spółka ATLANTIS SA w związku z odzyskaniem znaczącej wierzytelności od Syndyka ze 

Spółki zależnej Atlantis Mielec Sp.zo.o. w upadłości  w kwocie ponad 2.000.000 zł nie miała 

problemów z regulowaniem płatności. 

 

21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 

przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału.  

 

Wpływ na wyniki ATLANTIS S.A. w najbliższym czasie, jak i w roku 2010 będą miały 

następujące czynniki:  

Rozstrzygnięcie sporu w sprawie podatku VAT . 

 

22. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.  

W Grupie Kapitałowej ATLANTIS SA nie występuje podział na segmenty branżowe.  

 

Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych  

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 

Euro w następujący sposób:  

- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - 

Średnia kursów za I kwartał 2010 – 1 EURO= 3 9669 (I kwartał 2009 – 1 EURO=4 5994)  

 

Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, 

obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł: 1 EURO = 3 8622 na 31 marca 2010r.  

  

 

Płock 24-12-2010r 

 

Prezes Zarządu 

Anna Kajkowska 


