
Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku 
  
Temat: Informacja o prawdopodobnej możliwości niewypełnienia wymogu związanego z minimalnym 
poziomem zatrudnienia w ramach inwestycji ,,Budowa Zakładu na Węgrzech” -  całościowe objęcie odpisem 
aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego z działalnością 
Alumetal Group Hungary Kft. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 
  
Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zarząd Alumetal Group Hungary Kft. (,,Spółka 
zależna”) w porozumieniu z Zarządem i Komitetem Audytu Alumetal S.A. w dniu dzisiejszym zdecydował 
o całościowym objęciu odpisem aktualizującym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego związanego z działalnością Alumetal Group Hungary Kft. z uwagi na prawdopodobną 
możliwość niewypełnienia parametru poziomu zatrudnienia na poziomie minimum średniorocznie 150 
osób, który jest warunkiem koniecznym wymaganym przez węgierskie prawo od każdego inwestora w celu 
uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.  
 
Zmiana szacunku w zakresie prawdopodobieństwa realizacji wyżej wymienionego parametru w stosunku 
do pierwotnych założeń biznes planu przedsięwzięcia ,,Budowa Zakładu na Węgrzech” z 2014 roku wynika 
z następujących powodów: 

a) trwałej zmiany struktury zaopatrzenia w surowce złomowe w węgierskim zakładzie Grupy 
Kapitałowej Alumetal S.A. skutkującej  istotnym zmniejszeniem udziału surowców złomowych 
wymagających pracochłonnych procesów metal management, co ma wpływ na ograniczenie 
poziomu zatrudnienia w Spółce zależnej, 

b) implementacji kilku rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w Spółce zależnej skutkujących 
zwiększeniem wydajności produkcji, a tym samym trwałym zmniejszeniem poziomu 
zapotrzebowania na pracę pracowników produkcyjnych  w stosunku do pierwotnych planów, 

c) trudnej sytuacji na węgierskim rynku pracy charakteryzującej się niską dostępnością nowych 
pracowników, wysoką rotacją pracowników oraz stosunkowo wysoką dynamiką wzrostu płac, co 
miało wpływ na wyżej opisaną modyfikację modelu biznesowego w Spółce zależnej. 

 
W świetle powyższego Spółka zależna, mając znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników 
będące efektem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian, prawdopodobnie nie wypełni wymogu 
związanego z minimalnym poziomem zatrudnienia w wysokości średniorocznie 150 osób w roku 2019 
i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, o której Emitent informował 
w raporcie nr 17/2014 z dnia 10 października 2014 roku. W zaistniałej sytuacji Spółka zależna postanowiła 
w dniu dzisiejszym objąć w całości odpisem aktualizującym aktywo z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego odnoszącego się do niewykorzystanej pomocy publicznej w formie zwolnienia z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 940 287 853 HUF (równowartość ok. 12,5 mln PLN), co 
obniży w IV kwartale 2018 roku, zarówno wynik netto Alumetal Group Hungary Kft., jaki i raportowany 
skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. 
 
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż objęcie odpisem wspomnianego aktywa podatkowego nie wpłynie na 
wysokość znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., który jest 
podstawą wypłaty dywidendy przez Alumetal S.A. 
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż  dokonanie odpisu aktualizującego wartość tego aktywa 
nie wiąże się z wypływem gotówki ze Spółki zależnej, a oszczędności wynikające z przyjęcia nowego modelu 
biznesowego, i w konsekwencji niższego zatrudnienia, powinny skompensować utracone przez Spółkę 
zależną potencjalne korzyści wynikające z ulgi w podatku dochodowym.  
 
Druga część pomocy publicznej w formie dotacji gotówkowej w docelowej wysokości 1 480 211 000 HUF 

(równowartość ok. 20,7 mln PLN), która w ponad 99% wartości jest już wypłacona, w ocenie Zarządów 



Spółki zależnej i Emitenta nie jest zagrożona częściową lub całkowitą utratą, gdyż wynika ze zmniejszenia  

wymogu co do zatrudnienia do poziomu minimum 113 osób, dokonanego w oparciu o decyzję 

Węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu w zakresie obniżenia dla Spółki zależnej 

wyżej wymienionego  zobowiązania, o czym Emitent informował  w raportach bieżących nr 39/2017 z dnia 

11 października 2017 roku oraz nr 51/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku. 


