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1. Przedmiot sprawozdania 

 

Przedmiotem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej Atlantis S.E. jest przedstawienie 

wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2018 tj. od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.  

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 

01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. w skład którego wchodzą: 

 

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą  12.285 tys. EURO słownie: (dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt 

pięć);  

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący 

stratę  netto w wysokości  2.921 tys. Euro, słownie: (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia 

jeden ); 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę  6.566 tys. Euro, 

słownie: (sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć ) 

- rachunek  przepływów  pieniężnych  za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 

31.12.2018r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę   97 tys. Euro, 

słownie: ( dziewięćdziesiąt siedem), 

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 

31.12.2018r. zostało przeprowadzone na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Atlantis S.E. 

a biegłym rewidentem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hansa Audit 

osaühing z siedzibą w Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, numer rejestrowy firmy 10616667, 

Powyższą umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarto 

na podstawie Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.06.2019roku . 

 

Przedmiotem oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego i sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, było ustalenie czy przedstawione 

przez Zarząd Spółki sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie 

przedstawia sytuację ekonomiczną Spółki. W szczególności przedmiotem oceny Rady było 

czy: 

- sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 

ksiąg rachunkowych, 

- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej oraz 
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związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach, stosownie do wymogów ustawy o 

rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

- sprawozdanie prezentuje dane, także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz 

wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. 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. 

- sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę 

przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki, 

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawia w sposób jasny i rzetelny sytuację 

Spółki, 

- informacje wynikające ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki są zgodne z 

informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

Rada Nadzorcza na podstawie wiedzy wynikającej ze sprawowanego stałego nadzoru na 

działalnością Spółki oraz raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 stwierdza, że sprawozdanie finansowe 

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wynikającymi z 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach, 

stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych,  zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 

i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W zakresie formy i treści jest ono zgodne 

z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutu. 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawierają istotne dla 

oceny sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2018r. informacje i wskaźniki. 

 

2. Sytuacja gospodarcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego i 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2018r. 

 

W roku 2018r. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 2.921tys. Spółka skutecznie 

realizuje przyjęty kierunek działalności zwiększając portfel udzielanych pożyczek.  W dniu 

19.12.2018r. pomiędzy Atlantis SE  oraz spółką ELKOP S.A. w Płocku zawarta została 

umowa 



4 
 

przewłaszczenia nieruchomości Spółki celem zabezpieczenia roszczeń ELKOP S.A. 

wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. Emitent dokonał przewłaszczenia na 

pożyczkodawcę spółkę ELKOP S.A. prawa własności nieruchomości gruntowych oraz 

posadowionego na tych nieruchomościach budynku biurowego o łącznej powierzchni 

10.319,55 m2, położonych w Płocku. Przewłaszczenie nieruchomości stanowi 

zabezpieczenie roszczeń pożyczkodawcy ELKOP S.A. do kwoty 37.000.000,00 zł., Umowa 

przewłaszczenia na zabezpieczenie przewiduje, że w razie uchybienia przez Emitenta 

terminom spłaty pożyczki i odsetek wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. 

pożyczkodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się poprzez sprzedaż lub przejęcie 

własności nieruchomości zgodnie z ustaloną przez strony wartością 37.000.000,00 zł. 

Mimo upływu określonego na dzień 29.12.2018r. terminu ATLANTIS SE nie dokonał 

terminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy pożyczki z dnia 

14.12.2018r.ATLANTIS SE  informuje, że postanowił przeznaczyć aktywa Spółki jakimi są 

nieruchomości zabezpieczające spłatę zobowiązań wynikających umowy pożyczki z dnia 

14.12.2019r. na zaspokojenie wszelkich roszczeń pożyczkodawcy wyczerpując je w całości. 

W dniu 31.12.2018r.ATLANTIS SE otrzymał oświadczenie ELKOP S.A. w sprawie przejęcia 

prawa własności nieruchomości przewłaszczonych na ELKOP S.A. na zabezpieczenie 

roszczeń tej spółki wynikających z Umowy pożyczki z dnia 14.12.2018r. Na mocy umowy 

przewłaszczenia z dni 19.12.2918r. ELKOP S.A. było uprawnione do przejęcia prawa 

własności nieruchomości Spółki w przypadku gdyby Emitent nie spełnił swoich zobowiązań 

wynikających z zaciągniętych umów pożyczek w ustalonych terminach. Na skutek złożonego 

przez ELKOP S.A. w Płocku w dniu 31.12.2018r. oświadczenia o przejęciu własności 

nieruchomości doszło do zaspokojenia roszczeń ELKOP S.A. wynikających z Umowy 

pożyczki z dnia 14.12.2018r. oraz definitywnego przeniesienia własności nieruchomości na 

spółkę ELKOP S.A.  

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka kontroluje i utrzymuje proces optymalizacji 

i racjonalizacji kosztów. Spółka realizowała zakładany plan rozwoju w zakresie działalności 

pożyczkowej. Spółka przeznacza posiadane zasoby finansowe na prowadzoną działalność 

pożyczkową. Ewentualne nadwyżki pieniężne są lokowane na depozytach terminowych 

w bezpiecznych podmiotach bankowych. Rada akceptuje i kwituje dotychczasową realizację 

inwestycji w nieruchomość, którą Spółka z dniem 31.12.2018 roku przekazała na własność 

w ramach rozliczenia pożyczki gotówkowej  spółce Elkop S.A. 

 

Dokonując oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2018, Rada 

Nadzorcza nie stwierdza zagrożenia w zakresie wywiązywania się z zaciągniętych 

zobowiązań oraz w zakresie płynności finansowej. 
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Spółka wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo. W związku z powyższym Rada 

ocenia, iż sytuacja Spółki jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty lub zaburzenia płynności 

finansowej oraz kontynuowania działalności. 
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3. Wnioski i rekomendacje dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

W wyniku analizy dokumentów oraz informacji uzyskanych od Zarządu Spółki oraz 

prowadzonej stałej działalności nadzorczej i kontrolnej Rada Nadzorcza zatwierdza 

sporządzone: jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Atlantis SE za rok 

2018,sprawozdanie Zarządu za rok 2018, kwituje pracę Zarządu z wykonywania 

obowiązków w roku obrachunkowym 2018, a także rekomenduje propozycję Zarządu w 

przedmiocie uchwały dotyczącej pokrycia straty spółki zyskiem przyszłych okresów oraz 

stwierdza, że można przedstawić niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu 

i rekomendować do zatwierdzenia.  

 

Rada Nadzorcza przedkłada  przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze 

sprawozdaniem finansowym Spółki, sprawozdaniem Zarządu, opinią i raportem biegłego 

rewidenta, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu rozpatrzenia 

i zatwierdzenia oraz rekomenduje w zakresie pokrycia straty zyskiem przyszłych okresów. 

 

 

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:  

 

Wojciech Hetkowski ………………………………  

 

Martyna Patrowicz ………………………………  

 

Małgorzata Patrowicz ………………………………  

 

Jacek Koralewski ……………………………… 

 


