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Opinia Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej odnosząca się do stanowiska wydanego przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o półrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym 

 

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

sporządzone dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z przeprowadzonego 

przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej 

oraz stanowisko Zarządu FOTA S.A. w upadłości układowej odnoszące się do stanowiska wydanego przez podmiot 

uprawniony do badania sprawozdań finansowych o półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 

okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku uznaje za zasadne Stanowisko zajęte przez 

Zarząd Spółki w przedmiocie niemożności wydania raportu o śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym przez REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.  

 
Rada Nadzorcza Spółki potwierdza wskazanie przez Zarząd Spółki wpływu i przedmiotu zastrzeżenia oraz 

niemożności wydania rzeczonego raportu audytora, bowiem ogłoszenie   przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w dniu 13 września 2013 roku upadłości układowej Spółki jako zdarzenie ma 

wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jest okolicznością wskazującą na istnienie niepewności co 

do możliwości kontynuowania działalności. Zarząd Spółki przedstawił podjęte działania w związku z zaistniałą 

sytuacją, opisał przedkładane propozycje układowe oraz przedłożył bieżący stan toczącego się postępowania 

upadłościowego, które jako zdarzenia przyszłe i niepewne w świetle Krajowych Standardów Rewizji Finansowej 

są podstawą uznania przez biegłych rewidentów zagrożenia dla kontynuacji działalności, o których FOTA 

poinformowała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, ale stopień niepewności co do dalszej 

kontynuacji działalności Spółki, mimo podjętych działań  jest znaczny. 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki rzeczowo i merytorycznie odniósł się do zastrzeżeń dotyczących aktywa z tytułu 

podatku odroczonego biorąc pod uwagę trwający na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego proces 

postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.  Wskazane przez biegłych rewidentów stanowisko 

dotyczące prawdopodobieństwa, iż aktywo na podatek odroczony może nie zostać w przyszłości zrealizowane 

podyktowane jest wypadkową zarówno stopnia niepewności kontynuowania działalności wg interpretacji 

Krajowych Standardów Rewizji Finansowej jak i trwającym procesem upadłościowym Spółki. 

 

W odniesieniu do zastrzeżeń przekształceń konsolidacyjnych, Rada Nadzorcza Spółki podtrzymuje stanowisko 

Zarządu Spółki, iż razem z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych winne na bieżąco być 

dokonywanie aktualizacji wszystkich zasad i reguł konsolidacyjnych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości oraz metodologii przekształceń i prezentacji danych skonsolidowanych. 
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