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Stanowisko Zarządu FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej odnoszące się do raportu z przeglądu skróconego 

skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 

czerwca 2017 roku 

  

  

Zgodnie z treścią § 90 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim Zarząd oraz Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: FOTA) niniejszym 

przedkłada stanowisko organu zarządzającego co do braku wydania raportu z przeglądu półrocznego 

sprawozdania finansowego  przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych- PRO AUDYT sp. z 

o.o. 

 

 

1. PRO AUDYT sp. z o.o. uprawniony do przeglądu skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 

finansowego  wobec niemożności wydania opinii dnia 22 września 2017 roku wydał raport z przeglądu 

skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 

roku do dnia 30 czerwca 2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.  

W treści raportu wskazano, iż ze względu na ochronę wierzycieli FOTA, a tym samym zaspokojenia roszczeń 

wierzycieli w jak najwyższym stopniu wobec braku źródeł finansowania oraz braku porozumienia z 

wierzycielami pozaukładowymi Zarząd FOTA złożył w dniu 7 czerwca 2017 roku do Sądu Rejonowego Gdańsk-

Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania 

upadłościowego na obejmujące likwidację majątku. W dniu 13 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy w przedmiocie 

zmiany postanowienia z dnia 13 września 2013 roku o ogłoszeniu upadłości postanowił zmienić pkt. 1 

postępowania Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 13 września 2013 roku w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu na ogłoszenie upadłości obejmujące likwidację majątku 

upadłego ustanawiając Syndyka Masy Upadłości w osobie Doroty Kowalewskiej. Rzeczone postanowienie 

miało bezpośrednie przełożenie na  niemożność wydania opinii, gdyż z mocy prawa postępowanie 

upadłościowe jest określone jako zdarzenie uniemożliwiające dalsze kontynuowanie działalności FOTA. 

 

Przegląd został przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410 „Przegląd 

śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” 

przyjętym uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z 

późniejszymi zmianami, zatem wydanie raportu przez biegłych rewidentów podyktowane jest wynikiem 

założenia braku kontynuowania działalności, o których FOTA poinformowała we wprowadzeniu do 

sprawozdania finansowego. 
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W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie ogłoszenia upadłości 

obejmującej likwidację majątku Spółki, FOTA zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 Ustawy o rachunkowości dokonała 

w dniu 12 czerwca 2017 roku zamknięcia ksiąg rachunkowych, natomiast przegląd śródrocznego 

sprawozdania finansowego FOTA został przeprowadzony przez nas za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 

dnia 30 czerwca 2017 roku.  

 

2. PRO AUDYT sp. z o.o. nie wskazał zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego, niemiej jednak zwrócił uwagę na fakt, iż 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 

odpowiadająca wartości księgowej, a samo zbycie zapasów z wykorzystaniem sieci sprzedaży detalicznej 

będzie wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów sprzedaży, natomiast w przypadku zbycia 

większych ilości zapasów pojedynczemu odbiorcy istnieje ryzyko wystąpienia nadzwyczajnej obniżki ceny. 

Powyższe podyktowane jest procesem postępowania likwidacyjnego, zmierzającego do zaspokojenia 

wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a co Syndyk dokonuje w zakresie swoich kompetencji. 

Ryzyko 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 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.  

 

  

Podpisy:  

 

 

   

Dorota Kowalewska     Syndyk Masy Upadłości 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


