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Treść:  

Spółka Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), informuje iż w związku z przygotowywaniem raportów 
okresowych za 2017 r. podjęła decyzję o dokonaniu szeregu odpisów aktualizujących oraz zawiązaniu rezerw 
mających istotny wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2017 r. Dokonane odpisy znalazły odzwierciedlenie w przekazanych przez Spółkę biegłemu rewidentowi 
w dniu 24 kwietnia 2018 r. sprawozdaniach finansowych Spółki na potrzeby ich okresowego badania przez 
biegłego rewidenta. W ramach dokonanych odpisów oraz zawiązania rezerw: 

1) Dokonano odpisu aktualizującego wartość udziałów posiadanych przez Spółkę w jednostkach 
zależnych na łączną kwotę 47,6 mln PLN. Odpisem objęte zostały wszystkie jednostki zależne poza 
podmiotami Vistål AB oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. Odpis w całości obciąży 
jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.; 

2) Dokonano odpisu aktualizującego należności z wszystkich tytułów jakie posiadała Spółka w stosunku 
do jednostek zależnych, poza należnościami od Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., na łączną 
kwotę 82,4 mln PLN. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.; 

3) Dokonano rezerw na naliczone przez kontrahentów kary umowne i roszczenia w łącznej kwocie 57,6 
mln PLN. Odpis w całości obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.; 

4) Dokonano rezerw na potencjalne wypłaty z udzielonych jednostkom niepowiązanym gwarancji na 
łączną kwotę 7,6 mln PLN. Odpis w całości obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy 
za 2017 r.; 

5) Dokonano odpisu aktualizującego należności od jednostek niepowiązanych na łączną kwotę 60,2 
mln PLN. Odpis w całości obciąży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.; 

6) Dokonano odpisu aktywa z tytułu podatku odroczonego który obciąży jednostkowy wynik 
finansowy za 2017 r. w wysokości 18,5 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy w wysokości 
22,4 mln PLN; 

7) Zawiązano rezerwy na straty na realizowanych przez Spółkę kontraktach, które obciążą jednostkowy 
wynik finansowy za 2017 r. w wysokości 0,1 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy w 
wysokości 1,8 mln PLN; 

Spółka szacuje, że w wyniku wskazanych odpisów dojdzie do obniżenia jednostkowego wyniku finansowego 
Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę około 274 mln PLN oraz skonsolidowanego 
wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. o kwotę około 149,6 mln PLN. 

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. są 
przedmiotem badania prowadzonego przez biegłego rewidenta, w związku z czym powyższe kwoty nie są 
ostateczne i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za 
2017 rok (R) oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok (RS). 


