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Warszawa, 16 listopada 2018 r. 

Komunikat prasowy 

ABC Data S.A. podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie kontroli skarbowej w spółce zależnej 

iSource  

 

16 listopada 2018 roku spółka iSource S.A. otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w sprawie kontroli za pierwsze półrocze 2013 roku. Utrzymał on w mocy decyzję 

organu pierwszej instancji, określającą zobowiązanie podatkowe spółki (VAT) za ww. okres. ABC 

Data S.A. oraz jej spółka zależna iSource S.A. podtrzymują swoje stanowisko, że decyzja została 

wydana z naruszeniem prawa. iSource zaskarży decyzję do WSA. 

 

• Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej 

instancji, określającą zobowiązanie spółki w zakresie podatku VAT w wysokości 11,6 

mln PLN, powiększoną o odsetki, co na dzień  16 listopada 2018 roku, daje łączną kwotę 

zobowiązania na poziomie 15,2 mln PLN.  

• Spółka iSource przedstawiła do organu skarbowego gwarancję bankową w wysokości 

15,2 mln PLN, z wnioskiem o ustanowienie zabezpieczenia, w wyniku czego iSource S.A. 

zakłada brak konieczności zapłaty ww. zobowiązania do momentu rozstrzygnięcia 

sprawy przez WSA. 

• W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny, ABC Data S.A. zawarła z akcjonariuszami – MCI Venture Projects sp. z 

o.o. VI S.K.A. oraz Iloną Weiss, prezesem zarządu ABC Data S.A., wstępne porozumienie 

w ramach którego oba podmioty przygotują pożyczkę podporządkowaną w wysokości 

15,2 mln PLN na pokrycie ewentualnego zobowiązania, jeśli stanie się ono wymagalne. 

Decyzja jest wynikiem rozpoczętej w spółce zależnej iSource S.A. w lipcu 2016 roku kontroli w 

zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatku VAT za rok 2013. Ustalenia organu 

podatkowego dotyczące rozliczeń VAT za okres styczeń – czerwiec 2013 r. określiły 

zobowiązanie VAT za ten okres na 11,6 mln PLN. Jednocześnie za okres lipiec – grudzień 2013 

roku  nie wykazały żadnych nieprawidłowości. W odwołaniu z dnia 28 sierpnia 2018 r. iSource 

S.A. zaskarżyła w całości przedmiotową decyzję do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie, żądając uchylenia decyzji oraz umorzenia postępowania. Ponadto wszczęte zostało 

śledztwo w sprawie o oszustwo (art. 286 kk) w ramach którego iSource traktowana jest strona 



 

 

ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000287132, kapitał zakładowy wpłacony w całości: 125.266.899 zł, 
NIP: 524-26-17-178, REGON: 141054682, www.abcdata.eu 
 

 

 

postępowania i korzysta z uprawnień pokrzywdzonego. Organ podatkowy nie uwzględnił tej 

informacji w swojej decyzji.  

Informacje dotyczące statusu przedmiotowego postępowania oraz potencjalną kwotę 

zobowiązania podatkowego iSource S.A. w podatku od towarów i usług za okres styczeń – 

czerwiec 2013 r. ujawniane były zgodnie z przepisami prawa w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych za H1 2018 i okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2018 

roku.  

W 2014 roku iSource S.A. zawarła oficjalny kontrakt z firmą Apple Distribution International 

(„ADI”), co spowodowało, że od tego roku powyżej 99% obrotów tej spółki pochodzi 

bezpośrednio z kontraktu z  ADI. W związku z powyższym, iSource S.A. - w oparciu o analizę 

własną i doradcy podatkowego - nie widzi ryzyka zakwestionowania rozliczeń z tytułu podatku 

VAT za dalsze okresy. 

ABC Data S.A. oraz iSource S.A. podtrzymują swoje stanowisko, że decyzja, została wydana z 

naruszeniem praw. W związku z tym istnieją podstawy do jej skutecznego zaskarżenia do WSA. 

Obecnie iSource S.A., wraz z pełnomocnikami, przygotowuje skargę. 

  

Wyniki firmy ABC DATA za Q3 2018  

W 3Q 2018 Grupa wypracowała 1 093,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży, a łącznie  w trzech 

kwartałach 2018 roku przychody wyniosły 3 087,5 mln PLN. Grupa utrzymuje porównywalne 

poziomy przychodów rok do roku, zarówno w ujęciu za 3Q 2018 jak i 9 miesięcy 2018. Zysk 

brutto ze sprzedaży w okresie 1-3Q 2018 wyniósł 167,6 mln PLN (-2% r/r), a w samym 3Q 2018 

61,0 mln PLN (-1% r/r). Zysk EBITDA  w 3Q  2018 wyniósł 11,0 mln PLN (-29% r/r), a na jego 

poziom wpłynęły wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty transportu. Po 3 kwartałach 2018 zysk 

EBITDA wyniósł 13,1 mln PLN (-58% r/r, na jego poziom znaczący wpływ miało zdarzenie 

jednorazowe – korekta deklaracji VAT za II kwartał 2014, a także wyraźnie negatywny wpływ 

różnic kursowych). Bez uwzględnienia tych zdarzeń zysk EBITDA Grupy wyniósłby po 3 

kwartałach 21,4 mln PLN. Ponadto zyski Grupy w tym roku są pod presją rosnących kosztów 

pracy, zarówno w Polsce, jak i regionie CEE oraz wyższych  kosztów transportu. W konsekwencji 

działań spółki nad optymalizacją poziomu kapitału obrotowego, ABC Data zmniejszyła dług 
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netto  na koniec 3Q 2018 roku do poziomu 98,9 mln PLN, a jego poziom spadł o 10,5 mln PLN 

w porównaniu do stanu na koniec 3Q 2017. 

 

O ABC Data S.A. 

ABC Data S.A. jest liderem nowoczesnej dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w regionie 

CEE. Jako jedyna firma dystrybucyjna, działa bezpośrednio w ośmiu państwach Europy 

Środkowo-Wschodniej. Spółka z powodzeniem kreuje rynkowe trendy i systematycznie 

rozbudowuje swoje portfolio o produkty z obszaru nowych, innowacyjnych technologii. Dzięki 

wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, dystrybutor zajmuje dziś 

czołową pozycję w zakresie internetowej sprzedaży B2B. W latach 2009 – 2017 ABC Data 

została siedmiokrotnie wyróżniona, jedną z najważniejszych w branży, nagrodą EMEA Channel 

Academy dla najlepszego dystrybutora regionu CEE. Jako pierwsza firma z Polski została 

członkiem GTDC, prestiżowego stowarzyszenia największych dystrybutorów IT na świecie. Od 

2010 roku jest też notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Za kontakty z mediami odpowiada: 

Agnieszka Forasińska 

ABC Data S.A. 

Agnieszka.Forasinska@abcdata.eu 

+48 22 591 67 83 
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