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Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z 16 stycznia 2019 roku w sprawie rozpoczęcia 

procedury testów na utratę wartości aktywów trwałych w postaci wartości firmy (goodwill) na dzień 

bilansowy 30 września 2018 r., powstałej w wyniku nabycia spółki zależnej Grange Fencing Ltd. (Grange 

Fencing), Zarząd Stelmet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2019 r. procedura 

powyższych testów została zakończona. Wynik testów wykazał obniżenie wartości wskazanych 

powyżej aktywów trwałych z wartości 22,3 mln zł do 11,4 mln zł. W konsekwencji powyższego w tym 

samym dniu Spółka podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartość powyższych 

aktywów w kwocie 11,0 mln zł, który obniży skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy 2017/2018. 

Odpis aktualizacyjny w wyżej wymienionej kwocie zostanie uwzględniony w skonsolidowanym 

rocznym sprawozdaniu finansowym, i w konsekwencji powyższego również w jednostkowym rocznym 

sprawozdaniu finansowym, jako odpis udziałów w spółce zależnej UK Investment sp. z o.o., która 

pośrednio w 100% kontroluje spółkę Grange Fencing.  

Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację 

płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.  

Zgodnie z przyjętą przez Emitenta polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość firmy 
(goodwill) nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA. 
 
Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowanych dane 
finansowe za rok obrotowy 2017/2018 z porównaniem do skonsolidowanych wyników finansowych 
Grupy Stelmet za rok 2016/2017: 
 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej:  553,0 mln zł w roku 2017/2018 

536,2 mln zł w roku 2016/2017 
 

Skonsolidowana EBITDA Grupy Kapitałowej Stelmet:  68,6 mln zł w roku 2017/2018 
55,7 mln zł w roku 2016/2017 
 

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Stelmet:  9,6 mln zł w roku 2017/2018 
17,5 mln zł w roku 2016/2017 

 
Emitent dodatkowo wyjaśnia, iż dokonano weryfikacji skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za 
okres roku obrotowego 2016/2017, w konsekwencji czego uległy one zmniejszeniu o kwotę 1,9 mln 
PLN. Wyjaśnienie powyższej weryfikacji zostanie opisane w skonsolidowanym raporcie okresowym. 
 



Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017/2018 pozostają w toku 
weryfikacji przez biegłego rewidenta i tym samym wskazane powyżej kwoty mogą ulec zmianie. 
Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym 
oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy 2017/2018, które zostaną 
opublikowane 29 stycznia 2019 r. 


