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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1,
zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli2 przeprowadziła w Agencji Rozwoju
Przemysłu SA3, kontrolę postępowania restrukturyzacyjnego wobec Fabryki Przyrządów
i Uchwytów BISON-BIAL SA4 w Białymstoku w latach 2007-20115.
W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu
4 listopada 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa
i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Zarządowi ARP SA niniejsze
Wystąpienie.
1.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pod względem legalności i celowości

wydanie przez Prezesa Zarządu ARP SA w dniu 31 grudnia 2010 roku decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Fabryki Przyrządów i Uchwytów BISONBIAL SA, pomimo że podmiot ten nie wykonał w założonym terminie części planowanych inwestycji.
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Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji.
3
Dalej: ARP SA lub Agencja.
4
Dalej: BISON-BIAL SA lub spółka.
5
Do dnia zakończenia kontroli, tj. 28 października 2011 r.
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Formułując tę ocenę NIK podzieliła stanowisko Prezesa Zarządu Agencji, iż zrealizowane zostały wszystkie podstawowe działania naprawcze przewidziane w Planie restrukturyzacji na lata 2003-20096 (restrukturyzacja majątku, zatrudnienia, wierzytelności cywilnoprawnych, zobowiązań publicznoprawnych), w wyniku czego spółka BISON –BIAL uzyskała
zdolność do konkurowania na rynku. Tym samym, w ocenie NIK, osiągnięty został podstawowy cel udzielonej tej spółce pomocy publicznej, jakim było przywrócenie długoterminowej rentowności i konkurencyjności.
1.1.

W 2010 r. spółka BISON-BIAL SA osiągnęła dodatni wynik finansowy ze wszystkich

rodzajów działalności, w tym zysk na sprzedaży w kwocie 899,2 tys. zł. W raporcie z badania
sprawozdania finansowego za 2010 r. biegli rewidenci potwierdzili zdolność spółki do kontynuowania działalności w 2011 r. Potwierdzeniem dobrych rezultatów działań naprawczych są
wyniki działalności spółki w 2011 roku. Za 3 kwartały 2011 r. zysk brutto wyniósł
9 152 tys. zł, a zysk ze sprzedaży - 9 889 tys. zł.
1.2.

W dniu 24 czerwca 2011 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłał do

Komisji Europejskiej pismo zawierające końcowe sprawozdanie z realizacji procesu restrukturyzacji BISON-BIAL SA według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. W sprawozdaniu tym
poinformowano Komisję Europejską, że Prezes Zarządu ARP SA wydał w dniu 31 grudnia
2010 r. pozytywną decyzję, stwierdzającą zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
wobec BISON-BIAL SA, pomimo że w latach 2003-2010 poniesione nakłady inwestycyjne
wyniosły 16 881 tys. zł (wobec wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej kwoty
41 614 tys. zł).
1.3.

W latach 2003-2010 Bison-Bial SA faktycznie zrealizowała inwestycje (w tym finan-

sowane leasingiem) na kwotę 16 881 tys. zł. Oznaczało to wprawdzie przekroczenie poziomu
założonego w Planie restrukturyzacji na lata 2003-2009 (14 800 tys. zł), niemniej do pełnej
realizacji zobowiązań wynikających z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 września
2007 r. zabrakło 24 733 tys. zł. Zarząd BISON-BIAL SA zobowiązał się, że do 31 grudnia
2011 r. zrealizuje nakłady inwestycyjne w wysokości 25 106 tys. zł.
Z przedstawionego kontrolerowi NIK Sprawozdania Zarządu Fabryki Przyrządów
i Uchwytów BISON-BIAL SA w Białymstoku z realizacji poziomu nakładów inwestycyjnych
w 2011 r.7 wynika, że poniesione do dnia 21 października 2011 r. nakłady zamknęły się kwo-
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Zatwierdzony został decyzją Prezesa Zarządu ARP SA z dnia 28 grudnia 2007 r. o warunkach i trybie restrukturyzacji spółki Fabryka Przyrządów i Uchwytów BISON-BIAL SA – stanowił podstawę działań restrukturyzacyjnych.
7
Dokument z dnia 21 października 2011 r.
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tą 29 806 tys. zł. W ocenie NIK nie ma podstaw do kwestionowania wiarygodności tego dokumentu, pomimo iż nie został on – do czasu zakończenia kontroli NIK - zweryfikowany
przez ARP SA.
1.4.

Wykonanie pełnego zakresu inwestycyjnego uzależnione było od sprzedaży nieru-

chomości przy ul. Łąkowej w Białymstoku, o czym Komisja Europejska była informowana.
Określając warunki pomocy publicznej Komisja Europejska zobowiązała BISON-BIAL SA
do sprzedaży tej nieruchomości w terminie do końca 2010 r., to jest w czasie do końca którego powinna zostać poniesiona pełna kwota nakładów inwestycyjnych
W okresie realizacji programu restrukturyzacyjnego, w konsekwencji zjawisk kryzysowych, nastąpiło głębokie załamanie rynku nieruchomości. Znalezienie nabywcy komplikowała sytuacja prawno-finansowa nieruchomości, tj. bardzo wysoki stan ustanowionych zabezpieczeń hipotecznych. Powyższe spowodowało, że dopiero w grudniu 2009 r. rozpoczęto etapową sprzedaż tej nieruchomości. Ostatni akt sprzedaży nieruchomości podpisany został
w dniu 14 grudnia 2010 r. na kwotę 31 200 tys. zł8, przy czym płatności rat mają następować
także w 2012 r. i 2013 r.
Kryzys spowodował także radykalny spadek sprzedaży wyrobów BISON-BIAL SA
w 2009 roku, co spowodowało, że spółka nie była w stanie wygenerować własnych środków
operacyjnych na pełną realizację programu inwestycyjnego w terminie wskazanym przez
Komisję Europejską.
2.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy

o NIK, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych, zwracając się jednocześnie z prośbą o poinformowanie Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji o wynikach weryfikacji wykonania inwestycji w 2011 r. przez BISONBIAL SA, przewidywanej przez Agencję w I kwartale 2012 r.
Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Zarządowi ARP SA prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag, zawartych w tym wystąpieniu.

Dyrektor Departamentu Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
(-) Andrzej Otrębski
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Cała nieruchomość przy ul. Łąkowej sprzedana została za cenę 50 000 tys. zł.
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