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Opinia Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej odnosząca się do raportu z przeglądu skróconego 

skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia  

30 czerwca 2017 roku 

 

Rada Nadzorcza FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej analizując Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta 

sporządzone dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej odnośnie do raportu  

z przeglądu skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku przeprowadzonego przez  podmiot uprawniony uznaje za zasadne 

Stanowisko zajęte przez Syndyka Masy Upadłości w przedmiocie niemożności wydania opinii o śródrocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przez PRO AUDYT sp. z o.o. 
Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej wskazanie przez Zarząd Spółki (Syndyka Masy Upadłości) wpływu 

 i przedmiotu niemożności wydania opinii przez rzeczonego audytora jest zasadne bowiem ogłoszenie   przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w dniu 13 września 2013 roku upadłości układowej 

Spółki, a następnie zmiana postanowienia dnia 13 czerwca 2017 roku na obejmujące likwidację majątku upadłego 

i ustanawiające Syndyka Masy Upadłości w osobie p. Doroty Kowalewskiej ma bezpośrednie przełożenie na  

niemożność wydania opinii, gdyż z mocy prawa postępowanie upadłościowe jest określone jako zdarzenie 

uniemożliwiające dalsze kontynuowanie działalności FOTA. 

 

Wobec statusu prawnego FOTA będącej w upadłości likwidacyjnej oraz założenia przez biegłych rewidentów 

szacowanego okresu trwania postępowania likwidacyjnego – 36 miesięcy - istnieje możliwość zbycia zapasów 

FOTA co najmniej za cenę odpowiadającą wartości księgowej, a samo zbycie zapasów z wykorzystaniem sieci 

sprzedaży detalicznej oraz ryzyka niepewności cen sprzedaży pozostałych składników aktywów FOTA, także 

podyktowane jest procesem upadłości likwidacyjnej. 

Podkreślić należy, iż na podstawie przeprowadzonego przeglądu biegli rewidenci stwierdzili, że skrócone 

jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej przekazuje rzetelny i jasny obraz, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacji 

finansowej FOTA na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz finansowych wyników jej działalności i przepływów 

pieniężnych za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku.  
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