
Raport nr 31/2019 

Data: 2019-04-25 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

 

Temat: Aktualizacja informacji o szacunkach wyników finansowych za 

2018r. 

 
 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. („RB 30/2019), 

Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent", „Spółka”) informuje, że na skutek 

weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta oraz 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta w 

ramach procesu badania sprawozdań finansowych za rok 2018, zmianie uległa wartość 

wskazanego w RB 30/2019 odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do 

zbycia. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu odpisu z tytułu przeszacowania aktywów z 

pierwotnej kwoty 14.998 tys. PLN (podanej w RB 30/2019) do  kwoty 5.548 tys. PLN. 

Zmniejszenie jest skutkiem zmiany podejścia w zakresie wyznaczenia księgowej wartości 

aktywów podlegających transakcji sprzedaży. W konsekwencji, wartość aktywów netto na 

dzień 31 grudnia 2018 roku wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem 

Umowy Ramowej opisanej w raporcie bieżącym 40/2018, wynosi 196.463 tys. PLN, a nie jak 

zostało wskazane w RB 30/2019, 205.913 tys. PLN. 

 

Zarząd Spółki szacuje, że wyniki finansowe za rok 2018 mogą kształtować się w sposób 

zaprezentowany poniżej: 

 

Szacowane jednostkowe wyniki za 2018 rok dla Spółki: 

Przychody 3 222 508 tys. PLN  

Zysk brutto ze sprzedaży 171.488 tys. PLN  

Strata netto 49.785 tys. PLN 

 

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 11.674 tys. PLN  

 

Szacowane skonsolidowane wyniki za 2018 rok dla Grupy:  

Przychody 4.468 021 tys. PLN  

Zysk brutto ze sprzedaży 255.464 tys. PLN  

Strata netto 69.454 tys. PLN  

 

Zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe 9.721 tys. PLN  



Zgodnie z tym, co zostało wskazane w RB 30/2019, odpisy i przeszacowania będą miały 

charakter nieoperacyjny i niepieniężny.  

 
Pozostałe informacje, w tym dotyczące odpisów i rezerw, wskazane w pkt od 1 do 5 w RB 

30/2019, nie uległy zmianie. 

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok nastąpi w dniu 26 
kwietnia 2019 r. 

 

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja 

2019-04-25 Ilona Weiss Prezes Zarządu 

2019-04-25 Michał Litwinowicz Wiceprezes Zarządu 

 


