
- 1 - 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Raport kwartalny  

III kw. 2013 

 

 

 

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi § 5 ust.4 .1. 

Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje                                     

bieżące  i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na  rynku 

NewConnect”. 

 

  

 

 

 

 

                            

 

                Atlantis Energy Spółka Akcyjna 

 
 

 



- 2 - 
 

 

SPIS TREŚCI   

  

1. Informacje ogólne ....................................................................................................................................  .3  

1.1 Podstawowe informacje .........................................................................................................................  3 

1.2 Historia działalności Emitenta .................................................................................................................  4  

1.3 Przedmiot działalności Emitenta ............................................................................................................  6  

1.4 Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta ...........................................  6   

1.5 Skład osobowy organów Emitenta ........................................................................................................ 7  

1.6 Status spółki publicznej ..........................................................................................................................   8  

1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta .............................................................................................................. 8  

2. Dane finansowe- skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków  

i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym   ..................  9  

2.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości ................................................................................................... 12  

3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które 

 miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ...........................................................................................  12 

3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale 2013 r. .........................................................  12 

3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym .....................................................  17 

3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe...................................................  17  

3.3.1 . Działalność Emitenta na przestrzeni III kwartału 2013 r. .................................................................  17  

3.4 Realizacja planów rozwojowych ...........................................................................................................  17  

4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w  

obszarze rozwoju prowadzonej działalności ...........................................................................................  18  

5. Prognoza wyników finansowych .............................................................................................................  18  

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej………………………………………………………….. 18 

7. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych , gdy sprawozdanie takie nie jest w  

myśl przepisów ustawy sporządzane………………………………………………………………………………...18 

8. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w spółce…………………………………………………………... 18 

9. Komentarz Emitenta odnośnie do stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz 

 ich harmonogramu…………………………………………………………………………………………………… 19 

  

  



- 3 - 
 

  1. Informacje ogólne  

 

  

1.1 Podstawowe informacje   

 

 

Podstawowa działalność  Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 

2007) –wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 

3511Z)  

 

 

  

 

Kapitał zakładowy  

 

Kapitał zakładowy na dzień 30.09.2013 r. wynosił 

9.243.520,00 zł i dzieli się na: 

 

1/ 18.487.040 akcji serii A o wartości nominalnej 

0,50 zł każda. 

 

Czas trwania  Nieoznaczony  

 

 

Sąd Rejestrowy  

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - 

numer KRS 0000331800  
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1.2 Historia działalności Emitenta 

 

   - Zwięzłe przedstawienie historii Emitenta 

Spółka Atlantis Energy została założona dnia 17 kwietnia 2009 roku, na podstawie aktu 

notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie, Rep. A 

nr 2421/2009. Założycielami Spółki są: Investment Friends Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Płocku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000280972, Atlantis 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 000033281. Początkowy kapitał założycielski wynosił 100.000 (sto tysięcy) złotych i 

dzielił się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) 

każda. Akcje zostały objęte w całości za wkład pieniężny. 

Dnia 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło uchwałę w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej w ramach 

subskrypcji otwartej przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

nastąpiło poprzez emisję obejmującą 504.000 (pięćset cztery tysiące) nowych akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz). Cenę emisyjną 

akcji serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 3,20 (trzy 20/100) złotych za każdą 

akcję. Akcje Serii B były oferowane przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji od dnia 

17 września 2009 roku. Akcje zostały objęte w dniu 19 września 2009 roku przez 3 (trzech) 

akcjonariuszy. 

Z uwagi na okoliczność, że oferta nabycia akcji serii B była skierowana wyłącznie do osób, z 

których każda mogła nabyć akcje Serii B o wartości liczonej według ceny emisyjnej w 

kwocie nie mniejszej niż 230.400,00 (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta) złotych 

(równowartość kwoty 50.000 tysięcy EUR), na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie istniał obowiązek sporządzenia, 

zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani 

memorandum informacyjnego. 

Dnia 17 listopada 2009 roku podwyższenie kapitału obejmujące emisję akcji serii B zostało 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Emitenta prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS. 

W dniu 26 stycznia 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

uchwałą nr 50/2010 postanowił wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu  na rynku 
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NewConnect 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 504.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Na dzień pierwszego 

notowania akcji serii A i B wyznaczono dzień 9 lutego 2010 roku 

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji 

zwykłych na okaziciel serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło poprzez emisję 31.512.000 (trzydzieści jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy) 

nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz). Cenę emisyjną Akcji serii C 

ustalono na 0,01 zł (jeden grosz). Na dzień ustalenia prawa poboru wyznaczono dzień 28 

kwietnia 2010 roku. Przydział Akcji Serii C nastąpił w dniu 28 maja 2010 roku.  

W dniu 12 września 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej 

akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpiło poprzez emisję 126.048.000 (sto dwadzieścia sześć milionów czterdzieści osiem 

tysięcy) nowych akcji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz). Cenę emisyjną Akcji 

serii D ustalono na 0,01 zł (jeden grosz). Na dzień ustalenia prawa poboru wyznaczono dzień 

30 września 2010 roku. Przydział Akcji Serii D nastąpił w dniu 29 października 2010 roku. Akcje 

zostały objęte przez 786 akcjonariuszy. Dnia  17  listopada 2010 roku Zarząd Spółki złożył 

stosowny wniosek o wpis zmiany statutu Emitenta w związku z podwyższeniem  kapitału 

obejmującym emisję akcji serii D do rejestru przedsiębiorców Emitenta prowadzonego w 

Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział KRS. Rejestracja przez Sąd 

podwyższenia kapitału miała miejsce w dniu 7 grudnia 2010 r. natomiast pierwszy dzień 

notowań akcji serii D na rynku NewConnect miał miejsce w dniu 29.12.2010 r. 

W dniu 27 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji 

zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

nastąpiło poprzez emisję 756.288.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć milionów dwieście 

osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 

(jeden grosz) każda. Cenę emisyjną akcji serii E ustalono na poziomie 0,01 zł (jeden grosz). Na 

dzień prawa ustalenia prawa poboru wyznaczono dzień 18 marca 2011r. Przydział Akcji Serii 

E nastąpił w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Na akcje serii E zostało złożonych 999 zapisów 

podstawowych oraz 303 zapisy dodatkowe. Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału 

miała miejsce w dniu 12 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS ENERGY 
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S.A z siedzibą w Płocku w dniu 6 lutego 2012 roku  bez dokonywania zmiany wysokości 

kapitału zakładowego Spółki postanowiło  zwiększyć wartość nominalną wszystkich akcji 

Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja 

do nowej wartości nominalnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, przy 

jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości akcji w ten sposób, że dotychczasową 

liczbę akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D oraz E w łącznej liczbie 924.352.000 (dziewięćset 

dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) o wartości nominalnej 0,01 zł 

zastępuje się nowymi akcjami jednej serii A w liczbie 18.487.040 (osiemnaście milionów 

czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści akcji) akcji, o wartości nominalnej 0,50zł 

każda (scalenie akcji). 

 

1.3  Przedmiot działalności Emitenta 

 

- Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej z Odnawianych Źródeł Energii – energia wiatru; 

- Przygotowanie i sprzedaż projektów energetycznych. 

 

 

1.4 Charakterystyka najważniejszych usług świadczonych przez Emitenta  

 

 Spółka prowadzi  działalność gospodarczą z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jest 

stosunkowo młodym podmiotem gospodarczym realizującym przedsięwzięcie polegające 

na  produkcji/wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych położonych w 

miejscowości Zielona oraz działalności polegającej na zarządzaniu projektami z zakresu 

energetyki wiatrowej, kompletnego przygotowania i prowadzenia projektów wiatrowych. 

Mając na uwadze, iż przygotowanie do budowy projektu farmy wiatrowej wymaga dużo 

wysiłku, czasu i pieniędzy a proces przygotowawczy składa się z następujących elementów: 

 

o Pozyskanie prawa do gruntu  

o Pomiar wietrzności  

o Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

o Pozwolenie na budowę  

o Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej  
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Zarząd Spółki upatruje olbrzymie szanse rozwoju w projektowej obsłudze inwestycji 

począwszy od świadczenia usług komplementarnych poprzez proces inwestycyjny.   

Sama nieprecyzyjność przepisów utrudnia inwestycje w ten sposób, że jednostki administracji 

publicznej, które są właściwe do przeprowadzania różnych uzgodnień i których opinia wiąże 

inwestycję, niechętnie podejmują tę tematykę. Z drugiej strony podmioty te, nie posiadając 

odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak duża ilość obiektów będzie neutralna dla otoczenia 

( np. środowiska naturalnego), przy wzroście zainteresowania tego typu przedsięwzięciami ze 

strony inwestorów, mogą „ na wszelki wypadek” podejmować decyzje negatywne. Dlatego 

też opiniowanie inwestycji ma najczęściej charakter subiektywnych opinii różnych organów, 

które często są kwestionowane. W związku z tym faktem, organy te niechętnie wydają 

jakiekolwiek decyzje, a jeżeli już nie mają odwrotu, to wymagają udokumentowania 

spełnienia bardzo rygorystycznych warunków. Wydanie decyzji oraz interpretacja prawa jest 

w tej sytuacji bardzo kosztownym przedsięwzięciem. 

Szczęśliwie jednak nowelizacja Prawa energetycznego z 8 stycznia 2010 r. doprowadziła do 

odblokowania pewnej części zdolności przemysłowych sieci w wydanych, a 

nierealizowanych warunkach przyłączenia. Uwolnione moce umożliwiają przyłączenie do 

sieci projektowanych OZE, które są w zaawansowanym stadium przygotowawczym i 

projektowym. Wymogi dotyczące wydania warunków przyłączenia zostały „urealnione” m. 

in. poprzez obowiązek składania wniosków dotyczących odpowiednio zaawansowanych 

projektów, popartych zaliczką na poczet opłaty przyłączeniowej. Sytuację przed i po 

nowelizacji dobrze obrazuje fakt, że przed dniem jej wejścia w życie ogólna moc 

przyłączeniowa procedowanych wniosków o określenie warunków przyłączenia farm 

wiatrowych wynosiła 9188,8 MW. Po nowelizacji niezbędne uzupełnienia zostały wniesione 

dla wniosków o łącznej mocy 710 MW (dane dotyczą sieci WN ENEA Operator Sp. z o.o.). 

Aby energetyka wiatrowa mogła wykorzystać swój potencjał i wnieść znaczący i 

uzasadniony ekonomicznie udział w realizację krajowego celu energetyki odnawialnej do 

2020 r. i redukcji emisji CO2, warunkiem sine qua non jest stworzenie jej stabilnego otoczenia 

formalno-prawnego i instrumentów finansowania, a także konsekwentna poprawa 

uwarunkowań infrastrukturalnych. To jest największa rola rządu w tym obszarze energetyki. 

 

 1.5  Skład osobowy organów Emitenta   

 

Na dzień 30 września  2013 roku w skład organów wchodziły następujące osoby:  

  

a/ Skład Zarządu Atlantis Energy S.A.:  
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  Anna Kajkowska   -  Prezes Zarządu 

  

Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w okresie III  kwartału 2013 r., skład Zarządu 

pozostał także bez zmian na dzień publikacji niniejszego raportu.   

  

  

b/ Rada Nadzorcza Atlantis Energy S.A.:  

 

  Jacek Koralewski      -     Członek Rady Nadzorczej 

  Wojciech Hetkowski   -   Członek Rady Nadzorczej 

  Małgorzata Patrowicz  - Członek Rady Nadzorczej 

  Marianna Patrowicz   -   Członek Rady Nadzorczej                     

  Damian Patrowicz-      Członek Rady Nadzorczej 

 

1.6 Status spółki publicznej  

 

W dniu 9 lutego  2010 r. Atlantis Energy  S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie 

od 9 lutego  2010 r.  do dnia 10 kwietnia 2012 roku  notowane na rynku NewConnect  były 

akcje następujących serii :  

1/ 10 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

2/  504 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

3/  31 512 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

4/ 126 048 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

5/ 756 288 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

 

Od dnia 30 kwietnia 2012 roku notowane na rynku NewConnect  są  akcje zwykłe na 

okaziciela   serii A  w ilości 18. 487.040 . 

 

1.7 Struktura akcjonariatu Emitenta  

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Atlantis Energy S.A. na dzień publikacji 

niniejszego raportu, wg. liczby akcji i wg. liczby głosów 

 

lp. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów  
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1  

FON S.A 

 

14 220 000 

 

76,92 

 

14 220 000  

 

76,92 
 

2  

POZOSTALI 

 

 

 

23,08 

  

23,08 
 

       

 

 

2. Dane finansowe za okres od 1 stycznia  do 30   września  2013 r.  : 

 

                            BILANS 

 

     

  

Pozycja Wyszczególnienie 30-09-2013 30-06-2013 31-12-2012 30-09-2012 

AKTYWA 

 A. Aktywa trwałe 8 674 940,81 8 719 173,63 1 960 739,26 2 004 251,70 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 829 940,81 1 873 223,63 1 959 789,26 1 996 021,32 

III. Należności długoterminowe 0,00  0,00  0,00 0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe 6 845 000,00 6 845 000,00 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 950,00 950,00 8 230,38 

B. Aktywa obrotowe 3 380 593,90 3 819 317,70 9 921 316,03 
31 554 

969,35 

I. Zapasy 600,00 2 000,00 0,00 5 000,00 

II. Należności krótkoterminowe 86 388,66 69 603,48 62 509,08 1 713 993,22 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 283 936,70 3 731 083,67 9 856 850,78 
29 821 

280,20 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 668,54 16 630,55 1 956,17 14 695,93 

  RAZEM  AKTYWA 12 055 534,71 
12 538 

491,33 

11 882 

055,29 

33 559 

221,05 

 

Pozycja Wyszczególnienie 30-09-2013 30-06-2013 31-12-2012 30-09-2012 

PASYWA   

A. Kapitał (fundusz) własny 11 879 735,83 
12 160 

139,34 

11 588 

178,24 

28 540 

427,74 

I. Kapitał podstawowy 9 243 520,00 9 243 520,00 9 243 520,00 9 243 520,00 

II. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 344 658,24 2 344 658,24 1 878 326,67 1 878 326,67 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII. Zysk (strata) netto 291 557,59 571 961,10 466 331,57 
17 418 

581,07 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
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B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 175 798,88 378 351,99 293 877,05 5 018 793,31 

I. Rezerwy na zobowiązania 163 403,00 357 368,95 131 428,00 4 200 585,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 12 395,88 20 983,04 162 449,05 818 208,31 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  RAZEM  PASYWA 12 055 534,71 
12 538 

491,33 

11 882 

055,29 

33 559 

221,05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek Zysków i Strat  

 

LP. Wyszczególnienie 

III kwartał 

narastająco 

III kwartał 

narastająco III kwartał  III kwartał  

01-01-2013 01-01-2012 01-07-2013 01-07-2012 

 30-09-2013  30-09-2012  30-09-2013  30-09-2012 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów, w tym: 
189 430,67 400 225,46 49 885,68 62 292,95 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  130 320,39 219 775,84 34 049,15 40 812,62 

II. 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
59 110,28 180 449,62 15 836,53 21 480,33 

B. 
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów, w tym: 
292 804,72 378 987,90 88 008,77 84 457,82 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 233 694,44 198 538,28 72 172,24 62 977,49 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 59 110,28 180 449,62 15 836,53 21 480,33 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -103 374,05 21 237,56 -38 123,09 -22 164,87 

D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

E. Koszty ogólnego zarządu 192 927,55 272 367,95 61 179,43 150 106,83 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -296 301,60 -251 130,39 -99 302,52 -172 271,70 

G. Pozostałe przychody operacyjne 0,82 2 280,70 0,44 2 280,10 

H. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 2 875,46 0,00 2 875,00 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -296 300,78 -251 725,15 -99 302,08 -172 866,60 

J. Przychody finansowe 933 750,25 
21 953 

718,61 
-369 117,38 21 744 424,69 

K. Koszty finansowe  324 257,88 152 043,39 0,00 6 600,37 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) 313 191,59 
21 549 

950,07 
-468 419,46 21 564 957,72 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)  0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) brutto (L+/–M)  313 191,59 
21 549 

950,07 
-468 419,46 21 564 957,72 

O. Podatek dochodowy 21 634,00 4 131 369,00 -188 015,95 4 131 403,00 

P. Zysk (strata) netto (N–O–P) 291 557,59 
17 418 

581,07 
-280 403,51 17 433 554,72 



- 11 - 
 

     

Zestawienie Zmian w Kapitale  

Lp. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

od 01.01.2013                  

do  

30.09.2013 

III kwartał 

01.07.2013 

30.09.2013 

od 

01.01.2012               

do  

30.09.2012 

III kwartał 

01.07.2012 

30.09.2012 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 28 540 427,74 

12 160 

139,34 

11 121 

846,67 11 106 873,02 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) po kor. 28 540 427,74 

12 160 

139,34 

11 121 

846,67 11 106 873,02 

1.  Kapitał podstawowy na początek okresu 9 243 520,00 9 243 520,00 9 243 520,00 9 243 520,00 

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 9 243 520,00 9 243 520,00 9 243 520,00 9 243 520,00 

2. 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 

koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Udziały (akcje) własne na poczatek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 878 326,67 2 344 658,24 1 620 831,67 1 878 326,67 

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 344 658,24 2 344 658,24 1 878 326,67 1 878 326,67 

5. 

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 

okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 

okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 466 331,57 571 961,10 257 495,00 -14 973,65 

7.7. Zysk (strata)  z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 571 961,10 0,00 -14 973,65 

8. Wynik netto 291 557,59 -280 403,51 

17 418 

581,07 17 433 554,72 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 11 879 735,83 

11 879 

735,83 

28 540 

427,74 28 540 427,74 

III. 

Kapitał własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku lub pokrycia 

straty) 11 879 735,83 

11 879 

735,83 

28 540 

427,74 28 540 427,74 

 

 

Rachunek Przepływów Pieniężnych  

 

RACHUNEK    PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    
od 01.01.2013                        

do  

30.09.2013 

III kwartał 

01.07.2013 

30.09.2013 

od 

01.01.2012                      

do  

30.09.2012 

III kwartał 

01.07.2012 

30.09.2012 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej - metoda pośrednia  -337 406,45 -78 120,31 1 439 724,12 1 617 326,89 

I. Zysk (strata) netto 
291 557,59 -280 403,51 

17 418 

581,07 17 433 554,72 

II. Korekty razem 
-628 964,04 202 283,20 

-15 978 

856,95 -15 816 227,83 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) -337 406,45 -78 120,31 1 439 724,12 1 617 326,89 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej  55 035,46 151 238,62 -901 455,22 -541 661,24 
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I. Wpływy  205 035,46 151 238,62 6 002 052,56 5 807 846,54 

II. Wydatki 150 000,00 0,00 6 903 507,78 6 349 507,78 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 55 035,46 151 238,62 -901 455,22 -541 661,24 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej  0,00 0,00 -8 294,12 -8 294,12 

I. Wpływy  0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki  0,00 0,00 8 294,12 8 294,12 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I-II) 0,00 0,00 -8 294,12 -8 294,12 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-

C.III) -282 370,99 73 118,31 529 974,78 1 067 371,53 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym: -282 370,99 73 118,31 529 974,78 1 067 371,53 

F. Środki pieniężne na początek okresu 423 408,59 67 919,29 590 826,61 53 429,86 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 141 037,60 141 037,60 1 120 801,39 1 120 801,39 

 

 

2.1  Opis przyjętych zasad rachunkowości  

 

Podane wyniki finansowe opierają się na sprawozdaniu finansowym Atlantis Energy S.A. 

sporządzonym zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy 

założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy 

wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie 

kontynuować działalność gospodarcza w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie 

zamierza,  ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą 

sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski, a 

wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie 

objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.    

  

3. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i 

zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe : 

  

3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III  kwartale 2013 r.   

 

Informacje na temat zdarzeń jakie wystąpiły w spółce w okresie III kwartału 2013 roku Zarząd 

publikował  do wiadomości Akcjonariuszy za pośrednictwem następujących raportów 

bieżących : 

 

1. W dniu 28-06-2013 r do Spółki wpłynęło zawiadomienie Akcjonariusza Spółki FON S.A 

o nabyciu akcji Emitenta . Zawiadamiająca poinformowała, że w okresie od dnia 22-

28 maja 2013 r. w ramach transakcji zawieranych w ramach obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu Zawiadamiająca nabyła 167 
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189 akcji Spółki oraz w dniach 24-28 czerwca 2013 r. w ramach obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu Zawiadamiająca nabyła 40 000 

akcji Spółki, łącznie 207 189 akcji Spółki, która to ilość stanowi 1,12 % udziału w 

kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 445 340 głosów, stanowiących 

1,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zawiadamiająca poinformowała, że przed nabyciem akcji Spółki posiadała 14 012 

811 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 75,80 % udziału w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniała do oddania 14 012 811 głosów stanowiących 75,80 % udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiająca 

poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 14 220 000 akcji Spółki , która to ilość 

stanowi 76,92 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 14 220 

000 głosów, stanowiących 76,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

 

Informacja przekazana raportem bieżącym nr 29/2013 z 28.06.2013 r 

 

 

 

2. W dniu 25.10.2013 r Zarząd  ATLANTIS Energy S.A., FON S.A., Stark Development S.A., 

Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie "Spółkami") poinformował o 

tym ,iż Spółki zamierzają się połączyć na zasadach określonych w załączonym planie 

połączenia, w stosunku do którego to planu połączenia z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

wraz z aneksem nr 1 z dnia 12 września 2013 roku biegły rewident Pani Małgorzata 

Jurga wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem 3243 w dniu 24 października 2013 roku wydała opinię w 

wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV 

Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 25 września 2013 roku. 

 

Spółki uzgodniły plan połączenia w rozumieniu art. 499 Kodeksu spółek handlowych 

(dalej: "k.s.h."), którego elektroniczna wersja począwszy od dnia 30 sierpnia 2013 roku 

udostępniona jest na stronie internetowej każdej ze Spółek .Połączenie będzie 

polegało na przejęciu spółek ("Spółki Przejmowane"):a) ATLANTIS Energy Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: “ATLANTIS 

Energy"); b) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa 

Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: “Stark Development"); c) 

Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: 

“Urlopy.pl"); d) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 

18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w 

Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000336818 (dalej: “FON Ecology") przez FON Spółkę Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. 

Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 
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Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000028913 (dalej: “FON" albo “Spółka Przejmująca").  

 

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie 

całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą za akcje, które 

Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez 

przejęcie). Spółki zobowiązały się do podjęcia wszelkich czynności w celu połączenia 

przewidzianych przepisami prawa, w tym także czynności wymaganych regulacjami 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto, w celu wydania akcji Spółki Przejmującej 

akcjonariuszom Spółek Przejmowanych, Spółka Przejmująca zobowiązała się nabyć 

akcje własne o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału 

zakładowego (zgodnie z art. 515 § 2 k.s.h.) w terminie umożliwiającym jak najszybsze 

przeprowadzenie połączenia Stron. Szczegółowy stosunek wymiany akcji oraz zasady 

przyznania akcji Spółki Przejmującej zostały określone w planie połączenia.  

 

Zważywszy na fakt, że łączące się Spółki działają w przeważającej mierze jako 

podmioty prowadzące usługową działalność finansową, zarządy Spółek uznały, że 

dokonanie połączenia długookresowo pozwoli na znaczące obniżenie kosztów 

funkcjonowania tych podmiotów, jak również pozwoli osiągnąć efekty synergii dla 

prowadzonej obecnie działalności. Uzyskane oszczędności w perspektywie czasu 

zaowocują inwestycjami umożliwiającymi wzrost wartości dodanej Spółki 

Przejmującej oraz wpłyną na dynamikę jej rozwoju. Połączenie umożliwi akumulację i 

konsolidację kapitału w obrębie jednego podmiotu, jak również uporządkuje strukturę 

kapitałową FON, wpłynie na zwiększenie jego przychodów w związku z przejęciem 

projektów realizowanych przez Spółki Przejmowane, co pozwoli na czerpanie zysków 

z tego rodzaju działalności bezpośrednio przez Spółkę Przejmującą oraz pozwoli 

zmniejszyć koszty działalności grupy kapitałowej. 

 

Celem połączenia Spółek jest więc stworzenie jednego podmiotu dysponującego 

skumulowanymi środkami finansowymi wystarczającymi do prowadzenia działalności 

na istotną skalę z korzyścią dla akcjonariuszy wszystkich łączących się Spółek. 

Połączenie posiadanego przez Spółki know-how rynkowego i dokładna diagnoza 

poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć oczekiwane synergie, zarówno 

operacyjne, jak i finansowe, co przyniesie korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i 

kontrahentom wszystkich Spółek.  

 

 

Niniejszy raport bieżący stanowił  jednocześnie pierwsze zawiadomienie w rozumieniu  

art. 504 k.s.h. o zamiarze połączenia się Spółek. 

 

Informację przekazano raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 2.10.2013 r. 

 

 

3. W dniu 31.10.2013 r Zarząd Spółki poinformował Akcjonariuszy  o zwołaniu na dzień 

29.11.2013 r na godz.12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazując 

między innymi  następujące projekty uchwał w sprawie  : 
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w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki 

porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności.  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

7. Przyjęcie porządku obrad. 

8. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółkami: FON 

S.A. z siedzibą w Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl 

S.A. z siedzibą w Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, sprawozdania 

Zarządu z dnia 24 października 2013 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii 

biegłego z dnia 24 października 2013 roku z badania planu połączenia oraz wszelkich 

istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem 

sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: FON S.A. z siedzibą w 

Płocku, Stark Development S.A. z siedzibą w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. z siedzibą w 

Płocku oraz FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. 

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

w sprawie połączenia 

 

 Na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „k.s.h.”) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedziba   w Płocku (dalej: „ATLANTIS 

Energy”, „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), po zapoznaniu się z: 

 1. planem połączenia,  

 2. załącznikami do planu połączenia,  

 3. sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 501 k.s.h.,  

 4. opinią biegłego sporządzoną na podstawie art. 503 § 1 k.s.h.,  

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział 



- 16 - 
 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: 

„ATLANTIS Energy”, „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”) łączy się ze spółkami: 

 

1) FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913 (dalej: 

“FON S.A.” albo “Spółka Przejmująca”)  

2) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-

506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-

Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000285403 (dalej: „Stark Development”), 

3) Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: 

„Urlopy.pl”), 

4) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: „FON 

Ecology”), 

 

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego 

majątku ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology (zwanych dalej 

łącznie „Spółkami Przejmowanymi”) na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka 

Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).  

 

 

§ 2 

 

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża sie   zgode   na Plan poła  czenia 

uzgodniony pomie  dzy Spółka  Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 sierpnia 

2013 roku, aneksowany w dniu 12 września 2013 roku, zaopiniowany przez biegłego 

rewidenta w dniu 24 października 2013 roku. 

 

§ 3 

 

Akcje Spółki Przejmującej zostaną przyznane i wydane akcjonariuszom Spółek 

Przejmowanych w proporcji do posiadanych przez nich akcji odpowiedniej Spółki 

Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 

 

a) jednej akcji ATLANTIS Energy odpowiada 2,26881720430 akcji FON S.A. („Parytet 

Wymiany Akcji ATLANTIS Energy”), czyli 93 akcjom ATLANTIS Energy odpowiada 211 

akcji FON S.A.; 

b) jednej akcji Stark Development odpowiada 0,10752688172 akcji FON S.A. („Parytet 

Wymiany Akcji Stark Development”), czyli 93 akcjom Stark Development odpowiada 

10 akcji FON S.A.; 

c) jednej akcji Urlopy.pl odpowiada 0,30107526882 akcji FON S.A. („Parytet Wymiany 

Akcji Urlopy.pl”), czyli 93 akcjom Urlopy.pl odpowiada 28 akcji FON S.A.; 
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d) jednej akcji FON Ecology odpowiada 1,05376344086 akcji FON S.A. („Parytet 

Wymiany Akcji FON Ecology”), czyli 93 akcjom FON Ecology odpowiada 98  akcji FON 

S.A. 

 

§ 4 

 

1. Akcje Spółki Przejmującej zostana   przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, 

odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, zgodnie z 

art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. za pos  rednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartos ciowych 

(„KDPW”) według stanu posiadania akcji odpowiedniej Spółki Przejmowanej w dniu, który 

zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. stanowic   be  dzie dzien   poła  czenia, chyba z  e ustalenie innego 

terminu wynikac   be dzie z regulacji wewne trznych KDPW („Dzień Referencyjny”), przy 

zastosowaniu parytetów wymiany akcji określonych w § 3 powyżej.  

2. Za uprawnionego akcjonariusza, odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, 

Urlopy.pl oraz FON Ecology uwaz  a sie  osobe  , na której rachunku papierów wartos ciowych 

lub dla której w odpowiednich rejestrach w Dniu Referencyjnym, zapisane sa   akcje, 

odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology. Za 

uprawnionego akcjonariusza nie uważa się przy tym Spółki Przejmującej. 

3. Liczbe   Akcji Spółki Przejmującej, które otrzyma kaz dy uprawniony akcjonariusz, 

odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology, ustala sie  

przez pomnoz  enie posiadanej przez niego w Dniu Referencyjnym liczby akcji, 

odpowiednio, ATLANTIS Energy, Stark Development, Urlopy.pl oraz FON Ecology oraz 

ustalonego w § 3, odpowiednio, Parytetu Wymiany Akcji ATLANTIS Energy, Parytetu 

Wymiany Akcji Stark Development, Parytetu Wymiany Akcji Urlopy.pl oraz Parytetu 

Wymiany Akcji FON Ecology, i zaokra  glenie otrzymanego iloczynu w górę do najbliz szej 

liczby całkowitej. 

4. Z uwagi na sposób zaokrąglenia, o którym mowa w pkt. 3 powyz  ej, dopłaty w gotówce 

nie będą występować. 

5. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nasta  pi z chwila   zapisania Akcji Spółki Przejmującej na 

rachunkach papierów wartos ciowych nalez a  cych do uprawnionych akcjonariuszy lub w 

odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty. 

§ 5 

 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. 

            § 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Informacja przekazana raportem bieżącym nr 32/2013 z dnia 31.10.2013 r. 

 

3.2 Zdarzenia po dniu bilansowym  

Wszystkie istotne zdarzenia opisano w punktach powyżej. 

 

3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe  
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Spółka ATLANTIS ENERGY S.A jest firmą z branży energetycznej zajmującą się pozyskaniem 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - wiatru. Przychody Spółki uzależnione są 

od siły wiatru w danym regionie Polski oraz wydajności elektrowni wiatrowych. Zmiana 

któregoś z czynników  istotnie wpływa na wysokość przychodu osiągniętego w danym 

okresie . Ryzyko z tym związane nie jest możliwe do oszacowania . Zbyt słabe powiewy wiatru 

skutkują znacznym zmniejszeniem produkcji energii . Zbyt mocne podmuchy także są 

niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach 

szczytowych poborów mocy . Istotnym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe w III kwartale 2013 roku miała wycena akcji Spółki będących w portfelu Emitenta . 

 

3.3.1  Działalność Emitenta na przestrzeni III kwartału 2013 r.  
 

 - omówiona w pkt. 3.1  

 

3.4 Realizacja planów rozwojowych  

 

 Priorytetem Zarządu w 2013 roku jest  zapewnienie stabilności finansowej Spółce, 

uniezależnienie jej przychodów od niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących 

spadkową tendencją przychodów. 

 

  

4. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności  

 

W III kwartale 2013 roku Emitent  prowadził działalność gospodarczą w  kształcie 

dotychczasowym , nie dokonując rozszerzenia obszarów prowadzonej działalności 

.Jednocześnie na mocy porozumienia zawartego przez Zarząd  ATLANTIS Energy S.A., FON 

S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie 

"Spółkami") poinformował o tym ,iż Spółki zamierzają się połączyć. Szczegółowy opis 

podjętych działań został opisany w pkt.3.1 ppkt.2. 

  

5. Prognoza wyników finansowych  

 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych obejmujących prezentowany okres 

sprawozdawczy. 
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6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej  

 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej . 

 

7.Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych , gdy sprawozdanie  

takie nie jest w  myśl przepisów ustawy sporządzane. 

 

Spółka nie posiada jednostek zależnych ani stowarzyszonych oraz nie sporządza 

sprawozdań skonsolidowanych. 

 

8. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w spółce 

 

  Informacje o liczbie osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 

Lp.   Przeciętne zatrudnienie  

rok bieżący 

    Przeciętne 

zatrudnienierok ubiegły 

1. Pracownicy  2 2 

 Razem 2 2 

 

 

9. Komentarz Emitenta odnośnie do stopnia realizacji planowanych działań i 

inwestycji oraz ich harmonogramu. 

 

Opóźniające się prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii uniemożliwiły realizację 

zamierzeń Spółki w zakresie rozbudowy parku elektrowni wiatrowych oraz zwiększenia   

produkcji i sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Utrzymujący 

się od dłuższego czasu niepewny stan prawny sprawił, że praktycznie cały sektor gospodarki 

wstrzymał inwestycje w oczekiwaniu na nowe rozwiązania prawne. W ocenie zarządu 

rozpoczynanie tak kosztownych inwestycji w świetle braku nowych regulacji wiązałoby  się ze 

zbyt dużym ryzykiem. Zarząd  informuje, że w trzecim kwartale 2013r. monitorował rynek oraz 

na bieżąco śledził postępy prac nad ustawą energetyczną .  

Prezes Zarządu Anna Kajkowska 


