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Raport bieżący nr:  

10/2019    

Data sporządzenia:  

2019-02-14         

Skrócona nazwa emitenta:  

Awbud S.A. 

Temat:  

Informacja o prawdopodobnej konieczności dokonania korekt sprawozdań finansowych Awbud S.A. 

za lata obrotowe 2016 – 2017, które wpłyną negatywnie na wyniki finansowe ujawniane w tamtym 

okresie. 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

 

Treść raportu:          

Zarząd Awbud S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości o prawdopodobnej 

konieczności dokonania korekt jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Spółki za lata obrotowe pokrywające się z latami kalendarzowymi 2016 r. oraz 2017 r., które 

spowodują zmniejszenie raportowanej straty za 2017 r. i powiększenie straty za 2016 r.  
 

W wyniku weryfikacji budżetów kontraktów długoterminowych oraz analizy przyczyn istotnych zmian 

budżetowanych rentowności realizowanych kontraktów długoterminowych, zidentyfikowano 

pozycje, które prawdopodobnie powinny być ujęte w budżetach kosztowych w poprzednich okresach 

sprawozdawczych. W związku z powyższym Emitent zlecił przeprowadzenie przeglądu danych 

finansowych przez niezależny zewnętrzny podmiot („Przegląd”).  

 

W ramach prowadzonego Przeglądu niezależny podmiot zewnętrzny dysponujący odpowiednią 

wiedzą oraz kompetencjami, dokonał wstępnej weryfikacji danych w szczególności w następującym 

zakresie: czy raporty okresowe przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę za okresy 

przypadające w roku 2016 oraz 2017 („Weryfikowane Raporty”) zawierają dane odpowiadające 

ówczesnej rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, oraz ustalenie kto 

ponosi odpowiedzialność za zidentyfikowane rozbieżności we wzmiankowanym zakresie. 

Szczególnym przedmiotem prac realizowanych w trakcie Przeglądu są kwestie prawidłowego oraz 

rzetelnego prezentowania w Weryfikowanych Raportach wyników finansowych realizowanych przez 

Emitenta długoterminowych kontraktów budowlanych (w ramach generalnego wykonawstwa lub 

wykonawstwa własnego). 

 

W związku z zakończeniem bieżącego etapu Przeglądu, Zarząd Spółki uzyskał informację o 

prawdopodobnej konieczności dokonania korekt jednostkowego oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się 

w dniu 1 stycznia 2016  r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., a także rozpoczęty w dniu 1 

stycznia 2017 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. („Korygowane Sprawozdania”). W trakcie 

Przeglądu zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na: (i) braku ujęcia aktualnych prognoz 

związanych z wynikiem realizacji poszczególnych kontraktów budowlanych, (ii) braku zawiązania 

rezerw na znane Emitentowi ryzyka w tym wynikające z prowadzonych postepowań sądowych oraz 

pewne koszty zewnętrzne Spółki, (iii) braku zawiązania odpisów aktualizujących należności 

przeterminowane lub z innych obiektywnych przyczyn niemożliwe do skutecznego dochodzenia, a 

także (iv) niedokonania odpisu aktualizującego aktywa Spółki w postaci wartości niematerialnych, (v) 

niedokonania odpisów aktualizujących należności z tytułu naliczonych kar umownych („Korekty”).  
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Wszystkie sygnalizowane Zarządowi Emitenta Korekty, których dokonanie jest prawdopodobnie 

konieczne, będą wywierały negatywny efekt na wynik Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej 

prezentowany w Korygowanych Sprawozdaniach. 

 

Wedle aktualnej wiedzy Zarządu Spółki, będącej efektem zakończenia bieżącego etapu Przeglądu, 

wszystkie zasygnalizowane Korekty po ich dokonaniu będą pomniejszały wynik (jednostkowy i 

skonsolidowany) Emitenta brutto z działalności operacyjnej ujawniony w Korygowanych 

Sprawozdaniach łącznie o kwotę szacunkową ok. 30 mln zł, przy czym przeważająca część wskazanej 

wartości dotyczyć będzie przesunięcia strat operacyjnych z 2017 r. na 2016 r. co spowoduje 

zmniejszenie raportowanej straty za 2017 r. i powiększenie straty za 2016 r.  

 

Emitent zastrzega, że powyższa kwota ma charakter szacunkowy i może ulec zmianom po 

zakończeniu trwającego Przeglądu, o czym Emitent poinformuje niezwłocznie w formie raportu 

bieżącego. 

 

Z uwagi na fakt, że prace związane z Przeglądem są kontynuowane, w konsekwencji ostateczny 

rozmiar koniecznych do dokonania Korekt może ulec zmianie (zarówno z pozytywnym, jak i 

negatywnym wpływem na wyniki finansowe). Finalnym efektem Przeglądu będzie materiał 

wskazujący precyzyjnie na korekty konieczne do dokonania w odniesieniu do Weryfikowanych 

Raportów, zaś właściwymi dokumentami do ujawnienia tych prawdopodobnych korekt będą 

jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2018 (zgodnie z raportem bieżącym Emitenta nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., 

przekazanie tych sprawozdań do publicznej wiadomości ma nastąpić w dniu 30 kwietnia 2019 r.). 

Gdyby jednak kolejne etapy Przeglądu dostarczały wnioski istotnie odbiegające od zaprezentowanych 

wyżej lub w znaczący sposób wpływające na uszczegółowienie przedmiotowych konkluzji, wówczas 

Zarząd Emitenta niezwłocznie przekaże odpowiednie dane do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem właściwego raportu bieżącego.  

 

Ponadto, Zarząd Spółki wyjaśnia, że w jego ocenie okoliczności ujawnione w związku z Przeglądem 

wskazują, iż prawdopodobna konieczność dokonania Korekt wynikająca z niewłaściwej prezentacji 

danych finansowych w Korygowanych Sprawozdaniach stanowi m.in. konsekwencję umyślnych 

działań (w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym) jednego z byłych członków Zarządu Emitenta.  


