
RB 18 2021IZOBLOK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2021

Data sporządzenia: 2021-08-20

Skrócona nazwa emitenta

IZOBLOK S.A.

Temat

Dokonanie odpisów aktualizujących na wartość udziałów spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki IZOBLOK S.A.  z siedzibą w Chorzowie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z 
prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za rok 
obrotowy 2020/2021, w dniu 20.08.2021 roku, podjął decyzje o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty 
wartości posiadanych przez Emitenta aktywów: udziałów spółki zależnej IZOBLOK GmbH (dalej „Spółka zależna”) 
w kwocie 32.635,9 tys. zł. 

Opierając się na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 36, w wyniku przeprowadzonych testów na 
utratę wartości  Zarząd Spółki ocenił, że zaistniały przesłanki do utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów.
Decyzja odnośnie utworzenia ww. odpisów została podjęta z uwagi na niższe niż szacowane wyniki finansowe 
Spółki zależnej. 

Dokonanie ww. odpisu aktualizującego przez Emitenta wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego, 
jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 
2020/2021. Przeprowadzony test na utratę wartości nie wykazał konieczności dokonania odpisów na wartość 
środków trwałych w Spółce zależnej.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i 
Grupy Kapitałowej IZOBLOK.

Spółka zastrzega, że wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników które 
zostaną opublikowane w jednostkowym i skonsolidowanym  raporcie za rok obrotowy 2020/2021.
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