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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 7/2020, Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, 
że testy na utratę wartości kluczowych aktywów Grupy Kapitałowej, przeprowadzone zgodnie z MSR 36, wykazały iż 
szacunkowa aktualna wartość użytkowa Mostostalu Chojnice wynosi około 31,1 mln zł.  W opinii zarządu, także 
aktualna szacunkowa wartość godziwa tego aktywa jest niższa od jego dotychczasowej wartości księgowej (tj. 
wartości przed odpisem), albowiem intencja wyrażona w raporcie nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, w 
przedmiocie poszukiwania dla tego aktywa inwestora strategicznego, nie została jak dotąd zrealizowana, a 
rozpoznanie rynku dokonane przez zarząd w związku z poszukiwaniem inwestora potwierdza, że ewentualne zbycie 
tego aktywa za cenę odpowiadającą dotychczasowej wartości księgowej (przed odpisem) jest mało 
prawdopodobne. 

Mając na uwadze powyższe, zarząd podjął decyzję, o dokonaniu w ciężar wyników finansowych za 2019 rok, 
odpisów aktualizujących wartość powyższego aktywa do wartości 31,1 mln zł. Dotychczasowa wartość księgowa, 
wykazywana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta (dotyczy wartości udziału emitenta w ogóle 
praw i obowiązków w Mostostal Chojnice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) wynosiła 46,1 mln zł, 
natomiast udział Mostostal Chojnice w wartości skonsolidowanych aktywów netto Grupy Zamet (przed odpisem 
aktualizującym) wynosił na dzień 31 grudnia 2019 roku 50,2 mln zł. 

Powyższe odpisy wpłyną na obniżenie wyniku finansowego netto Zamet S.A. za 2019 rok o szacunkową wartość 
ok. 15,0 mln zł oraz o ok 19,1 mln brutto i 15,4 mln zł netto (tj. po uwzględnieniu podatku odroczonego) na 
skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej. Zarząd wyjaśnia, iż jest to zdarzenie o charakterze niepieniężnym. 
W konsekwencji dokonanego odpisu, szacunkowy skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej 
Zamet za 2019 rok będzie ujemny i wyniesie około minus 6 mln zł, przy około 203 mln zł przychodów ze sprzedaży. 
W odniesieniu do pozostałych kluczowych aktywów grupy kapitałowej, tj. Zamet Industry oraz Zamet Budowa 
Maszyn, przeprowadzone testy na utratę wartości, nie wykazały konieczności dokonywania odpisów. Udział 
powyższych aktywów w wartości skonsolidowanych aktywów netto wynosi odpowiednio ok 31 mln zł (Zamet 
Industry) oraz ok 33 mln zł (Zamet Budowa Maszyn).

Zarząd podkreśla, iż prezentowane powyżej wartości finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, 
gdyż sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 
Ostateczne wielkości zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym emitenta za rok obrotowy 2019, publikowanym w dniu 26 czerwca 2020 roku.
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