
 

Warszawa, dnia 6 października 2020 r.  

 

Oświadczenie Zarządu Onico  
wraz z pisemnym uzasadnieniem braku złożenia  podpisów pod jednostkowym sprawozdaniem 
finansowym Spółki Onico S.A.  w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Onico  
 

Działając jako Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, 
„Onico”), jako członkowie Zarządu Spółki pełniący funkcje dopiero odpowiednio od sierpnia i 
listopada 2019 r. niniejszym oświadczamy, iż nie składamy podpisów pod jednostkowym 
sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, a w konsekwencji także 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Onico za rok 2019 uzasadniając 
to w następujący sposób:  

1. Funkcję Prezesa Zarządu jak i Wiceprezesa Onico objęliśmy w III i IV kwartale 2019 r., w 
momencie w którym Onico znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, 
spowodowanej przede wszystkim błędnym rozpoznaniem kosztu własnego sprzedaży 
produktów w 2017 r., negatywną wyceną kredytów, nietrafionymi inwestycjami 
poprzedniego Zarządu Spółki, co w konsekwencji doprowadziło do wypowiedzenia umów 
przez instytucje finansujące Spółkę.  

2. Spółka złożyła w dniu 9 września 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o 
otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Spółka 
wniosła także o rozpoznanie powyższego wniosku w pierwszej kolejności tj. przed 
rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego dnia 1 sierpnia 2019 r. do Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego ds. 
Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. 

3. W dniu 27 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział 
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia w 
przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Onico. Zarządcą został 
wyznaczony Pan Tycjan Saltarski, zaś Spółce został pozostawiony zarząd w zakresie 
nieprzekraczającym zwykłego zarządu, na zasadzie art. 288 ust. 3 Prawa 
restrukturyzacyjnego.  

4. Z uwagi na otwarcie postępowania sanacyjnego w toku prac nad badaniem sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewidenta (tj. KPW Audyt sp. z o.o.) pojawiała się wątpliwość 
kto sprawuje w Spółce funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości, a tym samym kto, tj. obecny Zarząd Spółki czy Zarządca Spółki powinien 
podpisać sprawozdanie finansowe Spółki oraz oświadczenie kierownika jednostki składane 
do firmy audytorskiej.  



 

5. Firma audytorska KPW Audyt sp. z o.o. stoi na  jednoznacznym stanowisku, że  
sprawozdania finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2019 powinno być podpisane przez 
Zarządcę Spółki. 

6. Jako członkowie Zarządu Onico dokonaliśmy wszelkich starań w celu poczynienia jak 
najpełniejszych ustaleń w przedmiocie sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki, pomimo 
niezatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy oraz prowadzenia wielowątkowych postępowań prokuratorskich, w których 
Onico ma status pokrzywdzonego, a które dotyczą wydarzeń mających miejsce przed 
objęciem funkcji przez obecny Zarząd.  

7. W związku z zaistniałą sytuacją jako Zarząd zamierzamy złożyć do Rady Nadzorczej w 
porozumieniu z Zarządcą Onico wniosek o przeprowadzenie ponownego badania 
sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 r.  
 

 
 

_______________________________ 

Andrzej Kociubiński –  

Prezes Zarządu Onico  

_________________________________ 

Piotr Kocman –  

Wiceprezes Zarządu Onico  
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