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Raport bieżący nr 10/2020  

Data sporządzenia:  21.04.2020 

Skrócona nazwa emitenta: 

POLWAX S.A. 

Podstawa prawna ogólna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Temat raportu:  

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz szacunki wyników Spółki za 2019 rok.   

Treść raportu: 

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu 
aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77.194.682,00 zł. 

Odpis dotyczy aktywów związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą „Budowa i uruchomienie 
instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” 
(„Instalacja”).  

W toku prac nad raportem okresowym Zarząd zlecił niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie 
wyceny na dzień 31.12.2019 r. w celu określenia wartości godziwej nakładów na budowę Instalacji. 

Wartość w/w aktywów podlegająca wycenie w kwocie 87.625.882 zł została wyceniona na kwotę 
10.431.200 zł. 

W oparciu o otrzymaną  opinię o wartości godziwej, potwierdzającej równocześnie unikatowość 
budowanej instalacji, jak również przeprowadzone analizy Zarząd podjął decyzję o dokonaniu 
odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na budowę Instalacji w kwocie różnicy 
pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą, tj. w kwocie 77.194.682,00 zł. W związku z 
dokonaniem odpisu aktualizującego zostało utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego z zachowaniem zasady ostrożności  w wysokości 7.510.640 zł.  W związku z 
powyższym wyniki finansowe Spółki oraz kapitał własny został pomniejszony o kwotę 69.684.042 
zł. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że kolejnym etapem związanym z przerwaną i niekontynuowaną 
budową Instalacji będzie przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora, który: (i) zakupi 
Instalację, w tym teren objęty budową Instalacji lub, (ii) będzie kontynuował budowę Instalacji w 
charakterze partnera biznesowego Spółki (joint venture). Spółka będzie na bieżąco informowała o 
etapach realizacji powyższych scenariuszy lub o odstąpieniu od ich realizacji. 

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje uwzględniając powyższe odpisy, szacunki wyników 
osiągniętych przez Spółkę za 2019 rok: 

1. Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły: 215 mln zł (dwieście piętnaście milionów 
złotych);  

2. EBIT wyniósł: – 2,4 mln zł (minus dwa miliony czterysta tysięcy zł); 

3. EBITDA wyniosła:  - 54 mln zł  (minus pięćdziesiąt cztery miliony zł); 

4. Strata netto wyniosła:  55,6  mln zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy zł); 

5. Wysokość kapitału własnego: 66 mln zł (sześćdziesiąt sześć milionów złotych). 
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Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania 
sprawozdania finansowego za 2019 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych 
wynikach Spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym, który zgodnie z informacją 
przekazaną w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 24 marca 2020 roku zostanie opublikowany w 
dniu 29 kwietnia 2020 roku. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

21.04.2020r. Leszek Stokłosa Prezes Zarządu  

21.04.2020r. Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu  

 


