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Zarząd Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim _dalej "Emitent"_ informuje w nawiązaniu 
do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., że w ocenie Emitenta wykreślenie jego spółki 
zależnej: WGM 1 Sp. z o.o. z rejestru wspólników spółki PR Bintang Sinar Perkasa - działającej i utworzonej 

zgodnie z prawem Indonezji w celu wydobywania rudy niklu, spowoduje konieczność dokonania 
dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w tym inwestycji w infrastrukturę, który 
na poziomie skonsolidowanego sprawozdania Emitenta obniży skonsolidowany wynik netto oraz sumę 

bilansową za rok 2021 o ok. 9.571,7 tys. (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 
siedemset) PLN. Koszty te nie zawierają kosztów zastępstwa procesowego oraz procesowych związanego 
z odzyskaniem kontroli nad spółką stały się zasadne. Spółka jest w trakcie szacowania kosztów jakie będzie 
musiała ponieść w związku z postępowaniami sądowym. 
 
W ocenie Emitenta skonsolidowany zysk netto za 2021 rok w wyniku dokonania odpisu obniży się z ok. -
806 tys. (minus osiemset sześć tysięcy sto) PLN do ok. -10.407,8 tys. (minus dziesięć milionów czterysta 

siedem tysięcy osiemset) PLN, natomiast suma bilansowa spadnie z ok. 49 973,7 tys. (czterdzieści dziewięć 
milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) PLN do ok. 40 402,7 tys. (czterdzieści 
milionów dwa tysiące siedemset) PLN. 
 
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 skonsolidowanym raporcie za 2021 rok. Zasadność dokonania odpisu 
będzie także poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Emitenta 
za 2021 r. 

 

 


