Warszawa, dnia 13 maja 2020

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:PRR.po.058.2.2020

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

W związku z przesłaną przez Panią Marszałek interpelacją poselską nr 3726 Panów Posłów
Jarosława Sachajko i Pawła Szramki, dotyczącej upadku spółki Eskimos S.A. oraz przejętych
towarów, które w szczególności dotyczą zastosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
przepisów art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (t.j. DZ.U.2020.0.396), przedstawiam poniższe informacje.
Ad. 1. Czy prawdą jest, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął od Eskimos S.A.
wyprodukowane towary?
KOWR przejął na własność od Eskimos S.A. w dniu 10 grudnia 2019 r. towar, stanowiący
przed tą datą zastaw rejestrowy KOWR, zgodnie z postanowieniami zawartych umów dotyczącymi
zastawów rejestrowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz. 2017).
Ad. 2. Czy do ogłoszenia upadłości przez Eskimos S.A. przyczynił się brak rozliczenia
Programu Stabilizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych, który realizowany był przez Spółkę
w roku 2018 i 2019 na podstawie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa?
Spółka Eskimos S.A. nie realizowała wraz z KOWR żadnego Programu Stabilizacji Cen na
rynku jabłek przemysłowych. KOWR był gwarantem udzielonego Spółce przez BOŚ S.A. kredytu.
W dniu 2 marca 2020 r. Zarząd Spółki Eskimos S.A. złożył do Sądu dwa wnioski, wniosek o otwarcie
postępowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości, jednakże na dzień obecny nie

nastąpiła

upadłość

tejże

spółki.

W

zakresie

wskazanego

związku

przyczynowego

w ww. pytaniu, stwierdzić należy, iż podstawą wniosku Eskimos S.A. o ogłoszenie upadłości, były
przede wszystkim podstawy faktyczne i ustawowe przesłanki do obowiązku złożenia przez Zarząd
spółki takiego wniosku, na co wpływ miało zarządzanie spółką, tj. niespłacenie na dzień 15 lipca
2019 r. kredytu w BOŚ S.A. oraz niezrealizowanie przez Eskimos S.A. wobec KOWR zobowiązań
umownych.
Ad. 3. Ile pieniędzy otrzymała Spółka w ramach pomocy od skarbu państwa?
Eskimos S.A. nie otrzymała pomocy ze Skarbu Państwa. KOWR udzielił Eskimos S.A.
gwarancji do już zawartej umowy kredytu przez tę spółkę w BOŚ S.A. które to gwarancje
w równej kwocie 100 mln zł były jedną z form innych zabezpieczeń ww. kredytu Eskimos S.A.
w BOŚ S.A.
Ad. 4. Jakie produkty i w jakich ilościach przejął KOWR od spółki Eskimos S.A.? Jaka jest
ich aktualna wartość rynkowa?
KOWR zlecił dokonanie wyceny przejętego od Eskimos S.A. na własność w dniu
10 grudnia 2019 r. towaru, która to wartość rynkowa na ten dzień, zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2
ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz.
2017), w oparciu o dokonaną inwentaryzację oraz wycenę zewnętrznego rzeczoznawcy, oszacowana
została na kwotę 61.002.766,56 zł. KOWR gospodaruje obecnie swoim towarem w rozbiciu na
poszczególne składniki zastawu:


Sok jabłkowy NFC – 314 207 kg



Przecier jabłkowy (beczki) – 6 529 619 kg



Koncentrat jabłkowy (beczki) – 4 662 000 kg



Koncentrat jabłkowy (zbiornik) – 2 587 635 kg



Alkohol odwodniony – 9 626 l



Alkohol rolniczy surowy (destylat) – 441 892 l

Ad. 5. Jakie są plany zagospodarowania przejętych od Eskimos S.A. wyprodukowanych
towarów?
Nadzwyczajne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w postaci wybuchu najpierw epidemii, a
później światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2, która skutkowała następnie uchwaleniem
ekstraordynaryjnej legislacji w zakresie zwalczania tego wirusa i prewencji wywoływanej nim
choroby COVID-19, mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zaspokojenie zwiększonego
zapotrzebowania na środki biobójcze, KOWR zgłosił organom władzy wykonawczej gotowość oraz
rozpoczął na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) przerób koncentratu jabłkowego
i soku jabłkowego NFC będącego własnością KOWR na produkcję alkoholu etylowego, jako
komponent do wytworzenia środków biobójczych celem ochrony zdrowia publicznego.
Ponadto alkohol odwodniony oraz destylat, o których mowa w odpowiedzi do pytania 4, zostały
w całości poddane procesowi rektyfikacji. Uzyskany 100% alkohol rektyfikowany został dostarczony
do Orlen Oil Sp. z o.o. w Jedliczach i przerobiony na środki biobójcze.
W odniesieniu do pozostałego przejętego towaru (w szczególności przecieru jabłkowego
oraz pozostałego koncentratu jabłkowego) trwają prace w zakresie jego konfekcjonowania
i sprzedaży.
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