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Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Inwestorzy, 
 
 
Oddajemy w Państwa ręce raport oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ATC CARGO 
za rok 2011 wraz z komentarzem. 
 
Z dumą informujemy, iż w roku ubiegłym Grupa wypracowała przychody na poziomie 110,5 mln PLN przy 

zysku netto wysokości 2,4 mln PLN.  

Warty uwagi jest fakt, że najważniejszy dla ATC Cargo S.A. miernik jej kondycji rynkowej, tj. ilość 

obsługiwanych kontenerów, w samej spółce dominującej. wzrósł o 40% w stosunku do roku 2010. 

Podsumowujemy rok 2011 z poczuciem prawdziwej satysfakcji. Wypracowane bardo dobre wyniki 

finansowe są efektem konsekwentnie realizowanej polityki powiększania portfolio klientów oraz 

zwiększania poziomu sprzedaży poprzez aktywne działania marketingowe. Bez wątpienia powyższe wyniki 

świadczą też o nieustającym zaufaniu, jakim Spółka obdarzana jest przez kolejnych klientów. 

Wierzymy, że nasza strategia umożliwi nam utrzymanie silnej i stabilnej pozycji 
Grupy ATC Cargo w sektorze Transport Spedycja Logistyka w przyszłych latach. Jesteśmy przekonani, że 
nowoczesna logistyka  może generować zyski tylko wtedy, gdy proponowane usługi nie stanowią zagrożenia 
dla środowiska i człowieka. Jakości operacyjnej musi towarzyszyć jakość relacji między współpracującymi z 
sobą stronami. ATC Cargo stawia na rzetelne, partnerskie relacje, oparte na lojalności i zaufaniu 
zaangażowanych firm. Odpowiedzialna postawa wobec otoczenia zewnętrznego zapewni firmie stabilny 
rozwój i zbuduje niezbędną w branży TSL dobrą reputację biznesową. 
 
Priorytetem dla Zarządu ATC Cargo w 2011 roku było umacnianie  fundamentów rynkowych Spółki  

i zwiększanie skali  jej działalności. 

 

W tym celu zostały utworzone trzy nowe departamenty spedycyjne w ATC Cargo: dział frachtu lotniczego w 

oddziale w Warszawie, dział przesyłek drobnicowych w oddziale w Poznaniu oraz dział dystrybucji w Gdyni. 

Poza tym istotnym wydarzeniem było stworzenie własnego serwisu do obsługi przewozów intermodalnych, 

na potrzeby czego Spółka ATC Cargo zawiązała spółkę celową ATC Rail S.A.  

 
W 2011 roku istotnie zmieniła się struktura organizacyjna Grupy ATC Cargo. W 2011 roku powstały trzy 
nowe podmioty zależne od Emitenta: 

 Spółka NLS SA, o zbliżonym profilu działalności do spółki matki, 

 Spółka ATC RAIL SA, specjalizująca się w organizacji przewozów kombinowanych, inaczej 
nazywanych intermodalnymi, łączących co najmniej dwa środki transportu,  

 Baltic Finance Consulting Sp. z o.o., świadcząca usługi finansowo-księgowe 
na potrzeby Grupy i klientów zewnętrznych. 

Wszystkie spółki zależne Grupy ATC znajdują się obecnie w fazie rozwoju.  
Szczegółowy opis zdarzeń i czynników mających wpływ na naszą sytuację w roku 2011 znajduje się  
w Sprawozdaniu Zarządu.  
 
Strategia rozwoju przyjęta na najbliższe lata zakłada umacnianie pozycji Grupy ATC 
na rynku spedycyjno-logistycznym, rozwój jej potencjału biznesowego poprzez wykorzystanie skali 
działalności całej Grupy, a także systematyczne podnoszenie rentowności Grupy. 
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Pragniemy zauważyć, że rok 2012 będzie dla Grupy ATC Cargo jednym z najważniejszych okresów w historii 
rozwoju. Wprowadzone w 2011 roku nowe usługi będą bez wątpienia kluczowe dla rozwoju Grupy nie tylko 
jako krajowego, ale też globalnego operatora logistycznego. W związku tym rok 2012 będzie rokiem 
ekspansywnych działań rynkowych i budowania odpowiedniego rynku odbiorców usług. Poza tym 
planujemy sprostać konieczności rozwoju struktur organizacyjnych, zwiększenia zatrudnienia, czy chociażby 
wprowadzenia odpowiednich narzędzi technicznych i informatycznych pozwalających realizować nowe 
usługi.  
 
Pragniemy podkreślić, że nasze ekspansywne działania będą z pewnością miały wpływ na wyniki finansowe 
realizowane przez Grupę w 2012 roku. Już w tej chwili Zarząd ocenia, że koszty konieczne do rozwoju 
przedmiotowych usług mogą wzrosnąć nieproporcjonalnie do przychodów Grupy ATC  
w pierwszym etapie rozwoju. Jest to naturalna i jedyna droga rozwoju tych usług, a co za tym idzie ATC 
Cargo S.A., i wierzymy, że doprowadzi to do osiągnięcia dominującej pozycji na rynku.  
 
Ciesząc się z zaufania, jakim już nas Państwo obdarzyli w czasie naszej obecności na rynku NewConnect,  
prosimy o Państwa uwagę i zaangażowanie w Grupę ATC Cargo, a my jako Zarząd deklarujemy oddanie i 
pełne poświęcenie na rzecz rozwoju Spółki. 
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią raportu.  
 
Z poważaniem, 
 
 
 

  
Artur Jadeszko        Wiktor Bąk 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


