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OŚWIADCZENIE  

W nawiązaniu do opinii biegłego audytora, badającego księgi 
handlowe za rok 2019, Zarząd chciałby odnieść się do zaistniałej 
sytuacji.  

Mając na uwadze gwałtowny wzrost znaczenia spółki AQT Water S.A. 
na rynkach zagranicznych oraz konieczność wdrożenia w niedalekiej 
przyszłości międzynarodowych standardów rachunkowości 
koniecznym stała się zmiana na stanowisku księgowego Spółki.  W 
dniu 31 grudnia 2019 roku Zarząd AQT Water S.A. rozwiązał umowę 
(z okresem jednomiesięcznym zgodnie z zapisami umowy łączącej 
strony) na prowadzenie ksiąg rachunkowych z Panią Katarzyną 
Kwiatkowską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: KK 
Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Kwiatkowska, ul. Wojska 
Polskiego 84, 12-200 Pisz. 

Heraklit powiedział: panta rhei. Te słowa dobrze pokazują zmiany 
zachodzące wszędzie, tak prywatnie jak i w sferze zawodowej. Spółka 
AQT Water S.A. nie mogła pozwolić sobie na stagnację, a co za tym 
idzie - utratę rynków międzynarodowych. Decyzja podjęta 
początkowo w sferze konsensusu, jednak już po fakcie - w momencie 
przekazywania ksiąg rachunkowych dla nowo utworzonego działu 
księgowego AQT Water S.A. - nastąpił opór poprzedniego 
Zleceniobiorcy w przekazaniu dla Emitenta własności spółki - ksiąg 
rachunkowych, dokumentów elektronicznego księgowania oraz baz 
danych za lata 2016-2019.  



Zarząd wielokrotnie zwracał się do poprzedniej Zleceniobiorczyni z 
prośbami o przekazanie pełnej własności spółki, argumentując to 
utrudnieniami w działalności bieżącej, jednak zarówno mediacje 
bezpośrednie, jak i prośby Audytora nie odniosły skutku. Na skutek 
kolejnych próśb Zleceniobiorczyni wydawała kolejne (niepełne 
jednak) części dokumentacji.  

Do dnia wydania opinii Zarząd miał nadzieję na to, że poprzednia 
Zleceniobiorczyni odda w pełni własność AQT Water S.A. co pozwoli 
audytorowi na wydanie pozytywnej opinii nt prowadzonej 
księgowości w roku 2019, jednak zaistniała sytuacja pokazuje że 
druga strona bierze pod uwagę jedynie partykularne interesy strony.  

Mając powyższe na uwadze, Zarząd AQT Water S.A. postanowił w 
dniu 29 lipca 2020 roku złożyć zawiadomienie do prokuratury 
Okręgowej w Warszawie w przedmiocie zaboru mienia będącego 
własnością AQT Water S.A. przez zleceniobiorcę - Katarzynę 
Kwiatkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:  

KK Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Kwiatkowska, z siedzibą 
w: 12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 84.  

Po uzyskaniu pełnego dostępu do ksiąg, Zarząd zleci ponowny  audyt 
ksiąg za rok obrachunkowy 2019 i upubliczni wyniki.   

Warszawa, dnia 27 lipca 2020 roku  
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