ZPC OTMUCHÓW S.A.

PSr

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport pó roczny PSr

2020
(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporz dzenia Mini stra Finansów z dnia 29 marc a 2018 r.)
dl a emitentów papierów warto ciowych prowadz cyc h dzia alno

wytwórc z , budowlan , handlow l ub us ugow

(rodzaj emitenta)

2020 obejmuj ce okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

za pó roc ze roku obrotowego

zawieraj cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe wed ug MSR/MSSF
w walucie z
oraz skróc one sprawozdani e finansowe wed ug MSR/MSSF
w walucie z
data przekazania: 2020-09-18

ZAK ADY PRZEMYS U CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓ KA AKCYJNA
(pe na nazwa emi tenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A.

Spo ywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

48-385

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran a)

Otmuchów

(kod pocztowy)

(miejscowo

)

Nyska

21
(ulica)

(numer)

(77)401 72 00

(77)435 64 14
(telefon)

(fax)

gpw@zpcotmuchow.com.pl

www.grupaotmuchow.pl

(e-mail)

(www)

7530012546

531258977
(NIP)

(REGON)

Morison Finansista Audit sp. z o.o.
(firma audytorska)

w tys.

WYBRANE DANE FINANSOWE

pó rocze / 2020

Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów z
I.
dzia alno ci kontunuowanej

107 161

24 155

24 991

-2 267

-548

-529

-3 241

-2 917

-730

-680

-2 556

-2 600

-576

-606

-160

-660

-36

-154

-2 716

-3 260

-612

-760

ne netto z dzi a alno ci operac yjnej

-5 470

-7 152

-1 232

-1 668

ne netto z dzi a alno ci inwestycyjnej

-1 625

-2 445

-366

-570

6 182

3 655

1 392

852

-913

-5 942

-206

-1 386

169 100

180 797

37 864

42 046

73 732

82 462

16 510

19 177

19 058

20 249

4 267

4 709

54 674

62 213

12 242

14 468

95 368

98 336

21 354

22 869

93 862

96 099

21 017

22 349

25 496 500

25 496 500

25 496 500

25 496 500

-0,10

-0,62

-0,02

-0,14

-0,10

-0,62

-0,02

-0,14

3,68

3,77

0,82

0,88

3,68

3,77

0,82

0,88

-

-

-

-

kontynuowana)

kontynuowana)

IV. Zysk (strata) z dzia alno c i kontynuowanej
V. Zysk (strata) z dzia alno c i zaniec hanej
VI. Zysk (strata) netto

IX. Przep ywy pieni

ne netto z dzi a alno ci finansowej

X. Przep ywy pieni

ne netto, razem

Aktywa, razem (na koniec bie cego roku i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Zobowi zani a i rezerwy na zobowi zania (na koniec bie cego roku i
XII.
koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowi zani a d ugoterminowe (na koniec bie cego roku i koni ec
XIII.
poprzedniego roku obrotowego)
XI.

XIV.

Zobowi zani a krótkoterminowe (na koniec bie
poprzedniego roku obrotowego)

Kapi ta w asny (na koni ec bi e
XV.
obrotowego)

c ego roku i koniec

cego roku i koniec poprzedniego roku

XVI. Kapi ta w asny przypadaj cy akcj onari uszom jednostki dominuj cej
Lic zba akcji (w szt.) (na koniec bie
XVII.
poprzedniego roku obrotowego)

cego roku i koniec

Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) z dzi a alno ci
XVIII.
kontynuowanej
Rozwodni ony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z /EUR) z
XIX.
dzia alno ci kontynuowanej
Warto ksi gowa na jedn akcj (w z /EUR) (na koniec bie c ego
XX.
roku i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XXI.

pó rocze /2019

-2 436

III. Zysk (strata) brutto (dzia alno

VIII. Przep ywy pieni

pó rocze / 2020

107 278

II. Zysk (strata) z dzia alno c i operacyjnej (dzia alno

VII. Przep ywy pieni

w tys. EUR
pó rocze /2019

Rozwodni ona warto ksi gowa na jedn akcj (w z /EUR) (na
koniec bie cego kwarta u i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana l ub wyp ac ona dywidenda na jedn akcj (w
XXII.
z /EUR)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

ZPC OTMUCHÓW S.A.
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Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych ca kowitych
dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z
przep ywów pieni nych przeliczono na euro zgodnie ze wskazan ,
obowi zuj
metod przeliczania:
•poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono wed ug kursu obowi zuj cego na ostatni dzie
okresu bilansowego:
kurs na 30.06.2020 roku wynosi 1 EUR - 4,4660 PLN _tabela nr
125/A/NBP/2020_,
kurs na 31.12.2019 roku wynosi 1 EUR - 4,2585 PLN _tabela nr
251/A/NBP/2019_,
•poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych ca kowitych
dochodów i sprawozdania z przep ywów pieni nych przeliczono wed ug
kursów stanowi cych redni arytmetyczn kursów og oszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowi zuj cych na ostatni dzie ka dego
miesi ca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs redni w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 roku wynosi 1 EUR 4,4413 PLN,
kurs redni w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 roku wynosi 1 EUR 4,2880 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcze niej kursami wymiany
przez podzielenie warto ci wyra onych w tysi cach z otych przez kurs
wymiany.

W przypadku prezentowani a wybranych danych finansowych z pó roc znego skróconego sprawozdania fi nansowego dane te nale y odpowiednio
opisa .
Wybrane dane fi nansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje si na koni ec pó rocza bie cego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, c o
nale y odpowiednio opisa .
Raport powinien zosta przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spó c e prowadz cej rynek regulowany oraz do publicznej wi adomo ci za
po rednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTO

RAPORTU

Plik

Opis

OTM_180920_W_SZzD_ZPC_Otmuc hów_1H2020.pdf

Sprawozdanie Zarz du z dzia alno c i Grupy Kapita owej

SSF_ZPC_Otmuc hów_1H2020.pdf

ródroczne skróc one skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Otmuc hów

JSF_ZPC_Otmuchów_1H2020.pdf

ródroczne skróc one jednostkowe sprawozdanie finansowe ZPC Otmuchów
s.a.

SSF_Otmuchow_RAPORT_ PRZEGL_30_06_2020-si g.pdf

Raport z przegl du skróconego skonsoidowanego sprawozdania finansowego

JSF_Otmuc how_RAPORT_ PRZEGL_30_06_2020-sig.pdf

Raport z przegl du skróconego jednostkowego sprawozdania fi nansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data

Imi i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2020-09-18

MAREK PI TKOWSKI

PREZES ZARZ DU

Marek Pi tkowski

2020-09-18

ADAM FRAJTAK

CZ ONEK ZARZ DU

Adam Frajtak
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