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Temat

Informacja o wystąpieniu zdarzeń jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 5/2022, Zarząd Zamet S.A. („Emitent”) informuje, że z uwagi na dalszą niepewność co 
do możliwości dokończenia oraz rozliczenia kontraktów, które Mostostal Chojnice sp. z o.o. (spółka zależna 
Emitenta) realizuje na rzecz kontrahenta niemieckiego będącego w upadłości, w dniu dzisiejszym podjęta została 
decyzja o utworzeniu w ciężar skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2022 roku, odpisu 
aktualizującego wartość półproduktów (produkcji w toku) w kwocie 6,0 mln zł oraz odpisu aktualizującego wartość 
wymagalnych należności w kwocie 2,9 mln zł. Powyższe odpisy dotyczą łącznej wartości nierozliczonej produkcji w 
toku oraz całości nierozliczonych do dnia dzisiejszego wymagalnych należności od upadłego kontrahenta. Zarząd 
Emitenta informuje, że podjęte zostały kroki prawne na rzecz odzyskania wszelkich należności objętych odpisem. 

Ponadto, jak wskazano w raportach nr 9/2022 oraz 14/2022, skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za I 
półrocze 2022 roku, obciążony będzie rezerwą na koszty restrukturyzacji zatrudnienia w spółce zależnej tj. Zamet - 
Budowa Maszyn S.A. w kwocie 2,5 mln zł. 

Wyżej wymienione zdarzenia jednorazowe, łącznie obciążą skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za I 
półrocze 2022 roku kwotą ok. 11,4 mln zł. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uwzględniając wpływ 
powyższych zdarzeń jednorazowych, szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy ZAMET za I półrocze 2022 
roku wyniosła około -6,6 mln zł. Szacunkowe, skonsolidowane przychody Emitenta za ten okres wyniosły około 
117,6 mln zł. 

Nadto Zarząd Emitenta informuje, że w ciężar jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022 roku 
(bez wpływu na sprawozdanie skonsolidowane) dokonany zostanie odpis niepieniężny w kwocie ok. 2,6 mln zł z 
tytułu utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych (MSR 36) tj. wartości posiadanych przez Emitenta 
akcji spółki Zamet - Budowa Maszyn S.A.  

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom w toku 
trwającego przeglądu sprawozdań. Wyniki finansowe Emitenta za I półrocze 2022 roku, zostaną zaprezentowane 
w dniu 30 września 2022 roku, jak wskazano w raporcie nr 1/2022. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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