
Załącznik nr 1.  

Treść oświadczenia w sprawie odmowy podpisania sprawozdania finansowego z dnia 30 września 2020  

Bielsko-Biała, dnia 30 września 2020 r.  

Do: 
Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek,  
nr licencji 244, adres biura: Katowice 40-028, ul. Francuska 34 
Upadła: Partnerbud S.A.  
ul. Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec  
 

Oświadczenie o odmowie podpisania sprawozdania finansowego Partnerbud S.A.  w upadłości ( zwana 

dalej : „Emitentem”) (na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 

roku, Dz.U. z 2019 poz. 351). Działając na zlecenie Kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego 

P. Marcina Kubiczka, w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Partnerbud S.A. w upadłości 

za I półrocze 2020 r. i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Partnerbud S.A. za I półrocze 

2020 odmawiamy złożenia podpisu pod sporządzonymi sprawozdaniami z podaniem poniższych 

powodów:  

1. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone na podstawie danych dostarczonych przez Emitenta. 

Rewit  Południe Sp. z o.o. (REWIT) nie prowadził ksiąg rachunkowych Spółki za I kwartał roku 2020 r. 

i w latach poprzednich. Umowa pomiędzy Spółką a REWIT została podpisana w dniu 28  kwietnia 2020 

roku.  

2. Nie otrzymano zapewnienia od Emitenta, iż dane dostarczone przez Emitenta są kompletne 

i prawidłowe. W związku z powyższym nie ma pewności, że wszystkie transakcje Emitenta zrealizowane 

w roku 2020 zostały zaksięgowane i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym; 

3. Jak zostaliśmy poinformowani, po dniu 30 kwietnia 2020 r., to jest po dacie złożenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości, Spółka stopniowo traciła możliwość finansowania bieżących operacji co 

przekładało się między innymi na problemy kadrowe. Wobec zaistniałych okoliczności 

uniemożliwiających pozyskanie istotnych informacji od kluczowego personelu Emitenta z powodu 

braku zajęcia z ich strony stanowiska,  część danych finansowych nie została zaktualizowana po dniu 

ostatniej publikacji, dotyczy to w szczególności stanu rezerw, kar umownych. Trudno odnieść się do 

wyceny kontraktów, ze względu na brak możliwości aktualizacji analizy rezerw gwarancyjnych. Z tego 

samego powodu Spółka nie była w stanie przeprowadzić aktualizacji wyceny aktywa w postaci 

posiadanych akcji Instal Lublin S.A. Posiadane informacje dotyczące braku realizacji prognoz, które były 

podstawą ostatniej wyceny wskazują na konieczność dokonania weryfikacji tej wyceny, co może to 

skutkować dalszym obniżeniem wartości tego aktywa w bilansie jednostkowym Spółki.  

4. W wyniku opisanej powyżej sytuacji, w której znalazły się księgi rachunkowe Upadłej oraz księgi 

części Grupy Kapitałowej Emitenta, a także na okoliczność braku przeprowadzenia inwentaryzacji 

składników majątku w naszej ocenie nie mamy wystarczającej podstawy aby potwierdzić, że księgi 

Emitenta można uznać za kompletne, odzwierciedlające w sposób rzetelny i prawdziwy sytuację 

finansową i majątkową oraz wynik finansowy, i tym samym sporządzonych na ich podstawie 

sprawozdań finansowych.  



W związku z powyższym Rewit Południe Sp. z o.o.  nie odpowiada za treści wykazane w niniejszym 

Sprawozdaniu Finansowym oraz odmawia podpisania Sprawozdania Finansowego w związku z art. 52 

ust. 2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. 

Z poważaniem, Sylwia Jacak-Duda 

 

Prowadząca księgi rachunkowe na podstawie umowy z dnia 23.04.2020 r. o prowadzenie ksiąg rachunkowych z Rewit 

Południe Sp. z  o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12.  
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