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Decyzja dotycząca odpisów w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2017 
Treść raportu 
 
Podstawa prawna 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    
 
Treść raportu:           
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria - "Emitent" - informuje, że w dniu 9 
marca 2018 r. powzięła informację o wynikach przeprowadzonego testu na utratę wartości akcji 

Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 
 W związku z powyższym Emitent podjął decyzję o stosownym zmniejszeniu odpisu w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Emitenta za 

rok obrotowy 2017. Zmniejszenie odpisu zostanie ujęte w wysokości odpowiednio: w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta – na kwotę 1 902 tys. CHF; w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
grupy kapitałowej Emitenta – na kwotę 1 222 tys. CHF.  

 Zmniejszenie odpisu z tytułu przeprowadzonego testu dodatnio wpływa na wynik finansowy brutto za 
2017 rok, nie ma jednak wpływu na przepływy pieniężne i na stan środków pieniężnych. 
 
 Rada Dyrektorów Emitenta informuje również, że w dniu 9 marca 2018 r. po przeprowadzonej 
analizie związanej z niezbędnymi nakładami na dokończenie projektu analizatora hematologicznego 
MSL30 oraz jego przewidywanej opłacalności ekonomicznej, powzięła uchwałę o zawieszeniu prac nad 
tym projektem. Projekt nie należy do grupy projektów strategicznych realizowanych przez Grupę PZ 

Cormay do których należą m.in. projekty analizatorów Equisse i Hermes. 
 W związku z powyższym Emitent podjął decyzję o utworzeniu odpisu w sprawozdaniu finansowym 
Emitenta i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 
2017 w wysokości poniesionych na ten projekt kosztów. Wartość odpisu zarówno w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta jak i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Emitenta 
wyniesie: 1 475 tys. CHF. 

 Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciąża wynik finansowy brutto za 2017 rok, nie ma jednak 

wpływu na przepływy pieniężne i na stan środków pieniężnych. 
 
Łącznie powyższe zdarzenia będą miały dodatni wpływ na sprawozdanie finansowe emitenta 
zwiększając wynik brutto o 427 tys. CHF oraz ujemny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe grupy kapitałowej Emitenta – zmniejszając wynik brutto o 253 tys. CHF. Nie będą jednak 
miały wpływu na przepływy pieniężne i na stan środków pieniężnych.   
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