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

zakończony 30 czerwca 2020 r.  oraz sprawozdania Zarządu z działalności  

ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020  zakończonym 30 czerwca 2020 r.  

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz  

z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez 

ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020. 

 

1. Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym 

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

Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2019/2020 zakończonym 30 

czerwca 2020 roku, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania 

tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A. 

dotyczącym 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., stwierdza, iż 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,  jest zgodne z księgami i dokumentami ATLANTA POLAND S.A, jak i ze stanem faktycznym 

oraz że sporządzone zostało, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – 

stosownie do ustawy o rachunkowości.  

2. Ponadto Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. pozytywnie ocenia propozycję Zarządu 

dotyczącą podziału zysku netto osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 

2019/2020 w wysokości 5.840.198,29 zł, poprzez: 

a) przeznaczenie kwoty 609 190,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA 

POLAND S.A.,  

b) przeznaczenie kwoty 5 231 007,89 zł na kapitał zapasowy ATLANTA POLAND S.A. 

 

Gdańsk, 18 listopad 2020r. 
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