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OPINIA RADY NADZORCZEJ 

ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
 

w sprawie wydania opinii z zastrzeżeniem przez Biegłego Rewidenta dotyczącej 
jednostkowego sprawozdania finansowego ONICO S.A. w restrukturyzacji za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. 
 
Rada Nadzorcza Spółki ONICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Spółka”, „Onico”), w związku z wydaniem opinii biegłego rewidenta dotyczącej rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego ONICO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2019 z zastrzeżeniem, który wskazał następującą podstawę zastrzeżenia: 

„Zapasy zostały wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 28 673 tys. zł. Nie byliśmy 

w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów badania w odniesieniu do istnienia zapasów 

z powodu nieobecności podczas spisu z natury. Nie zostaliśmy wyznaczeni jako biegli rewidenci spółki 

przed dniem 31 grudnia 2019 r. i dlatego nie obserwowaliśmy spisu z natury zapasów 

przeprowadzonego na koniec roku.” 

Rada Nadzorcza Spółki Onico S.A po zapoznaniu się ze Stanowiskiem Zarządu Spółki 

odnoszącym się do podstawy zastrzeżenia w  opinii wyrażonej w sprawozdaniu niezależnego 

biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego wyraża opinię jak 

poniżej. 

W ocenie Rady Nadzorczej Onico przedmiot zastrzeżenia biegłego rewidenta ma charakter 

techniczny w związku z ograniczeniem zakresu badania wynikającym z nieobecności biegłego 

rewidenta podczas inwentaryzacji stanu zapasów na koniec roku 2019.  

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego jak również ze stanowiskiem Zarządu Spółki 

i wskazuje na fakt, iż większość zapasów na dzień 31.12.2019 r. znajdowała się w magazynach 

obcych, a ich ilość została materialnie na podstawie uzyskanych przez Spółkę oświadczeń 

zawierających aktualne stany magazynowe wystawiane przez poszczególne bazy paliw. 

Przedmiotem zapasy stanowiły po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego masę 

sanacyjną, która zgodnie ze złożonym przez Zarządcę  Planem Restrukturyzacyjnym została 

zbyta w drodze przetargów organizowanych przez Zarządcę (w osobie Pana Tycjana 

Saltarskiego), w tym za zgodą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zawarte transakcje 

sprzedaży paliw potwierdziły ilości wykazane przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2019.  
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