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Temat: 

Podjęcie decyzji w sprawie odpisów aktualizujących wartość aktywów 

 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Emitent”) 

informuje, iż w toku prac nad jednostkowym oraz skonsolidowanym rocznym 

sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, zdecydował się na dokonanie odpisu 

aktualizującego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z tytułu utraty wartości 

posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych: udziałów w spółce WGM1 sp. z o.o. 

w kwocie 111 000 tys. zł (sto jedenaście milionów złotych) oraz pożyczek udzielonych 

przez Emitenta spółce WGM1 sp. z o.o.  w kwocie 1 451 tys. zł (słownie: jeden milion 

czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 

Na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano odpisu wartości 

niematerialnych i prawnych – wartości koncesji w kwocie 111 878 tys. zł (słownie: sto 

jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

Powyższa decyzja zapadła w wyniku przeprowadzonego przez Zarząd testu na trwałą 

utratę wartości aktywów. Powodem decyzji o dokonaniu w/w odpisów jest przedłużający 

się proces budowy kopalni rudy niklu w Indonezji i wynikający z tego brak 

satysfakcjonujących efektów ekonomicznych w relacji do poniesionych nakładów. Szerzej 

przesłanki dla tej decyzji zostaną opisane w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2018 

rok. 

Dokonanie powyższych odpisów aktualizujących wpłynie na obniżenie jednostkowego 

oraz skonsolidowanego wyniku finansowego oraz na wartość sumy bilansowej 

wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanych sprawozdaniu finansowym za 2018 

rok. W efekcie dokonanych odpisów aktualizujących szacowany wynik netto Emitenta 

wyniesie ok.  -110 970 tys. zł (słownie: minus sto dziesięć milionów dziewięćset 

siedemdziesiąt tysięcy złotych) przy braku przychodów ze sprzedaży. 

Na poziomie skonsolidowanym szacowany wynik netto Grupy Kapitałowej Emitenta 

wyniesie -90 492 tys. zł (słownie: minus dziewięćdziesiąt milionów czterysta 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) przy przychodach szacowanych na 113 250 tys. zł 

(słownie: sto trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

Należy zauważyć, iż odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na 

bieżącą sytuację w zakresie płynności finansowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

 



Zarząd Emitenta podkreśla, iż opisane wyżej dane mają charakter szacunkowy i mogą się 

różnić od tych, które zostaną zaprezentowane w jednostkowym oraz skonsolidowanym 

raporcie za 2018 rok. 


