Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 18.06.2020 r.
Temat:
Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym
informuje, że w toku prowadzonych przez Zarząd Spółki prac nad skonsolidowanym raportem za rok
2019, w dniu 18.06.2020 r., Zarząd Emitenta został poinformowany przez Zarząd Spółki zależnej
Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. o tym, że na skutek przeprowadzonego testu na utratę wartości
aktywów, podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.12.2019 r. odpisu aktualizującego na
wartość aktywów spółki.
Przeprowadzone testy wskazują utratę wartości w kwocie 58.871 tys. zł.
Ponadto, w dniu 18.06.2020 r., Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., został poinformowany
przez Zarząd Spółki zależnej, Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe Energo-Utech S.A.,
o tym, że na skutek przeprowadzonej analizy strat na należnościach na dzień bilansowy 31.12.2019 r.
zostały dokonane odpisy na kwotę 42.219 tys. zł.
Dodatkowo Zarząd Emitenta dokonał analizy utraty wartości ujawnionych relacji z klientami w wyniku
czego utworzony został odpis w wysokości 2.894 tys. zł.
W konsekwencji dokonanych odpisów, wynik Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
zostanie obciążony za 12 miesięcy roku 2019 łączną kwotą odpisów w kwocie 103.984 tys. zł.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż dokonanie odpisu aktualizującego na aktywa spółki zależnej
będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok
2019 r.
Zarząd Spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od
ostatecznych danych finansowych, które będą zawarte w skonsolidowanym raporcie za rok 2019 r.,
który zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2020 r.
Podstawa szczegółowa:
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami 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.
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