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Decyzja dotycząca odpisów w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 
2018 
Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
Treść raportu 
 

Zarząd PZ Cormay S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki 
pracami nad sprawozdaniem finansowym Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy 
kapitałowej Emitenta za 2018 rok, w dniu 9 kwietnia 2019 r. powziął informację o wynikach 
przeprowadzonych testów na utratę wartości nakładów poniesionych na trwające prace rozwojowe związane 
z opracowaniem i wdrożeniem następujących analizatorów: Equisse, Hermes Senior, Hermes Junior oraz 
BlueBox. Na podstawie wyników testów, w których przyjęto ostrożniejsze niż w poprzednich latach założenia 
_m.in. wyższą stopę dyskontową_ stwierdzono zmniejszenie wartości tych prac rozwojowych na dzień 31 
grudnia 2018 roku. 
W związku z powyższym Emitent podjął decyzje o utworzeniu stosownych odpisów w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Emitenta za rok 
obrotowy 2018. Kwota łącznych odpisów zarówno w sprawozdaniu finansowym Emitenta jak i w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Emitenta wyniesie 19 385 tys. PLN. 
Odpisy z tytułu zmniejszenia wartości aktywów wpłyną na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego 
wyniku finansowego za 2018 rok, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2018. 
Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta 
i grupy kapitałowej Emitenta. 
Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych, które zostaną 
opublikowane w sprawozdaniu finansowym Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy 
kapitałowej Emitenta za rok 2018. 
Dokonanie powyższych odpisów nie oznacza zaniechania prowadzonych prac w ramach poszczególnych 
projektów dotyczących opracowywanych przez Spółkę analizatorów. Zarząd Emitenta jest przekonany o 
celowości prowadzonych projektów, oraz ich pozytywnym wpływie na przyszłe wyniki finansowe Emitenta i 
grupy kapitałowej Emitenta. Prowadzone prace są realizowane tak, aby jak najszybciej osiągnąć 
komercjalizację nowych analizatorów. 
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