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Treść raportu:          

 

Zarząd Awbud S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta                         

nr 10/2019 z 14 lutego 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od niezależnego podmiotu 

zewnętrznego dysponującego odpowiednią wiedzą oraz kompetencjami, przegląd danych 

finansowych m.in. w zakresie ustalenia czy raporty okresowe przekazywane do publicznej 

wiadomości przez Spółkę za okresy przypadające w roku 2016 oraz 2017 zawierają dane 

odpowiadające ówczesnej rzeczywistej sytuacji finansowej Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 

(„Przegląd”). Przegląd ten obejmował weryfikację danych finansowych Spółki za lata 2016-2017,                  

w szczególności pod kątem ich rzetelności i prawidłowości uwzględniając właściwe standardy 

rachunkowe oraz zaproponowanie wymaganych korekt do raportów okresowych przekazywanych do 

publicznej wiadomości przez Spółkę za okresy przypadające w latach 2016-2017. 

 

Z treści Przeglądu wynika, że w ramach przeprowadzonych analiz stwierdzono szereg 

nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Emitenta w 2016 r., w szczególności ustalono, 

że księgi rachunkowe:  

I. nie były prowadzone bezbłędnie, gdyż Zarząd Spółki nie wprowadził do ksiąg rachunkowych 

błędów stwierdzonych w ich prowadzeniu, zidentyfikowanych przez niezależnego rewidenta 

badającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, 

II. nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, z uwagi na: 

(i) przyjęcie zaniżonych prognoz kosztów realizacji usług przy oszacowaniu przypadających 

na rok 2016 wyników finansowych niezakończonych kontraktów budowlanych, 

(ii) brak ujęcia w księgach rachunkowych kosztów usług prawnych świadczonych na rzecz 

Spółki w 2016 roku, 

(iii) ujęcie jako należności i pozostałych przychodów operacyjnych not obciążeniowych                  

z tytułu naliczonych kontrahentom kar umownych, które nie zostały w pełni objęte 

odpisami aktualizującymi, 

(iv) brak ujęcia w księgach rachunkowych istotnej rezerwy na koszty kar umownych 

przysługujących inwestorowi z uwagi na opóźnienie w zakończeniu realizacji prac  

budowlanych,  

(v) brak ujęcia w księgach rachunkowych kompletnych odpisów aktualizujących należności 

przeterminowane i sporne, 

(vi) wykazywanie jako wartości niematerialne wydatków na prawa do projektu 

wynalazczego, które mogły nie spełniać definicji aktywa, 
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(vii) brak przeprowadzenia wystarczających analiz, które uzasadniałyby rozpoznanie aktywa  

z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2016 roku, 

(viii) brak ujęcia odsetek od przeterminowanych zobowiązań z tytułu zatrzymanych 

kontrahentom kaucji. 

 

Autorzy Przeglądu stwierdzają, że dane finansowe ujęte w księgach rachunkowych Spółki w roku 

2016 nie były rzetelne i kompletne, przez co sporządzone na ich podstawie jednostkowe oraz 

skonsolidowane sprawozdania finansowe odpowiednio Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. nie przedstawiały rzetelnego i jasnego obrazu 

sytuacji majątkowej i finansowej, a także ich wyniku finansowego.  

 

Po uwzględnieniu wszystkich zaproponowanych korekt wynik finansowy netto za rok 2016 oraz 

wartość kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku były mniejsze o 37  825 tys. zł                

w porównaniu do zaraportowanych danych. 

 

Po uwzględnieniu wszystkich zaproponowanych korekt zaraportowany wynik finansowy netto za rok 

2017 byłby wyższy o 12 229 tys. zł, natomiast wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia            

2017 r. była niższa o 25 596 tys. zł w stosunku do zaraportowanych danych. 

 

 

Wszystkie ustalenia zawarte w Przeglądzie zostaną uwzględnione przez Spółkę przy sporządzaniu 

jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz jego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki zastrzega jednak,  

że ostateczna wartość korekt w sprawozdaniach finansowych Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej 

za lata 2016-2017 zostanie przedstawiona w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym odpowiednio Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się dnia                 

31 grudnia 2018 r., i może ona ulec zmianie względem wartości korekt zaproponowanych                             

w Przeglądzie. 


