Raport bieżący nr 31/2016
Data sporządzenia: 2016-07-20
Temat: Wstępne dane o przychodach w drugim kwartale 2016 roku – uzupełnienie raportu nr 30/2016.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 18.07.2016 r. i w jego uzupełnieniu Zarząd ACTION
S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z doręczeniem Spółce w dniu dzisiejszym, tj. 20.07.2016
r. decyzji Dyrektora Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie podatku od towarów
i usług za styczeń i luty 2013 r., może powstać obowiązek utworzenia w ciężar wyniku dodatkowej rezerwy
na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku VAT.
Na podstawie ww. decyzji Dyrektor Urzędu Skarbowego w Warszawie określił nadwyżkę podatku
należnego nad podatkiem naliczonym do zapłaty za miesiące styczeń i luty 2013 r., tj. kwotę podatku do
zapłaty oraz uznał, że Spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia w łącznej wysokości 35 963 tys.
zł. Powyższa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Emitent nie zgadza się z treścią decyzji
i wniesie od niej odwołanie. Spółka podkreśla, że zarzuty stanowiące podstawę ww. decyzji, jak i decyzji,
o której Spółka informowała 18.07.2016 r. w raporcie bieżącym nr 30/2016, wiążą się z
nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych podmiotów na wcześniejszych etapach obrotu, które
nie były nigdy kontrahentami Spółki.
W przypadku, gdyby odwołanie nie przyniosło skutku Spółka skorzysta z sądowych środków zaskarżania
ww. decyzji, przy czym w takim wypadku (ostateczności ww. decyzji w administracyjnym toku instancji)
zostanie utworzona rezerwa odpowiadająca 50% wartości wynikającej z powyższej decyzji, która w
ocenie Zarządu odzwierciedlać będzie ryzyko potencjalnego obowiązku zapłaty przez Spółkę ww.
należności publicznoprawnych (należność główna plus odsetki). Wartość tak utworzonej rezerwy wynosić
będzie ok. 23.445 tys. PLN.
Zdaniem Zarządu, opisane zdarzenia mogące stanowić podstawę utworzenia rezerwy wymagają analizy
pod kątem ich wpływu na sytuację i funkcjonowanie Emitenta. W związku z tym Emitent, uwzględniając
wyniki takiej analizy i sytuacji rynkowej, a także stanowisk kontrahentów rozważy dalsze czynności
mające na celu niezakłócone funkcjonowanie Spółki.

