
Załącznik do uchwały nr 5 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 27 października 2020r. 

Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą Sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. za 

rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 2020r. i Sprawozdania finansowego ATLANTA 

POLAND S.A. za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 2020r., 

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND SA działając zgodnie z §70 ust.1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra 

Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r. oświadcza, że:  

a) Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. po zapoznaniu się z rocznym Sprawozdaniem 

finansowym ATLANTA POLAND S.A za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz 

Sprawozdaniem Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020 

zakończonym 30 czerwca 2020 roku stwierdza, iż roczne Sprawozdanie finansowe ATLANTA 

POLAND S.A wykazujące w bilansie, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku, po stronie 

aktywów i pasywów kwotę 168 197 tys. zł, wykazujące zysk netto za okres od 01 lipca 2019 

roku do 30 czerwca 2020 roku w wysokości 5 840 tys. zł, zawierające sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 622 tys. zł 

oraz zawierające sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 2 082 tys. zł oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, są 

zgodne z księgami i dokumentami ATLANTA POLAND S.A, jak i ze stanem faktycznym, 

b) podstawą do wydania przez Radę Nadzorczą oceny, o której mowa w pkt a) powyżej były: 

- analiza rocznego Sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A za okres od 1 lipca 2019 

roku do 30 czerwca 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. 

w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 czerwca 2020, przeprowadzona przez Radę 

Nadzorczą,  

 - analiza Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 

finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 30 czerwca 

2020r., 

- spotkanie Rady Nadzorczej z biegłym rewidentem, który dokonał badania rocznego 

sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2019/2020 zakończony 

30 czerwca 2020r. tj. Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa, 

 - analiza Sprawozdania Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A. dotyczącego badania 

rocznego sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2019/2020 

zakończony 30 czerwca 2020r., sporządzonego dla Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. 
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