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Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. (Emitent, ZPC Otmuchów, Spółka) niniejszym
odwołuje prognozę jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2011, która została opublikowana na str.
120 Prospektu Emisyjnego ZPC Otmuchów zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11
sierpnia 2010 roku (Prospekt). Powyższa prognoza została sporządzona w oparciu zasady rachunkowości zawarte
w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz założenia wskazane na str. 118-119 Prospektu.
Decyzję o odwołaniu prognozy jednostkowych wyników finansowych na rok 2011 Zarząd Emitenta podjął mając na
uwadze następujące przesłanki:
- dołączenie w dniu 2 listopada 2010 roku do Grupy Kapitałowej Emitenta spółki Jedność Sp. z o.o. z siedzibą we
Wschowie, w wyniku czego Emitent rozpoczął sporządzanie i publikowanie skonsolidowanych sprawozdań
finansowych Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów;
- podjęcie w dniu 17 grudnia 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o
sporządzaniu począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
W opinii Zarządu Emitenta prognoza jednostkowych wyników Emitenta opublikowana w Prospekcie uległa
dezaktualizacji, a większą wartość dla akcjonariuszy i inwestorów w kontekście oceny perspektyw i realizacji
planów finansowych Spółki, w związku z rozpoczęciem sporządzania oraz publikacji skonsolidowanych
sprawozdań finansowych ZPC Otmuchów, będzie miała prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy
ZPC Otmuchów obejmująca wyniki ZPC Otmuchów oraz dwóch spółek zależnych: Jedność Sp. z o.o. oraz Victoria
Sweet Sp. z o.o.
W związku z powyższym Zarząd ZPC Otmuchów przedstawia prognozę skonsolidowanych wyników finansowych
Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów na rok 2011, sporządzoną przy zastosowaniu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości.
Prognoza skonsolidowanych wyników została przygotowana w oparciu o analizę wyników finansowych
osiągniętych do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego oraz założeń poczynionych w stosunku do
prognozowanych wyników finansowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta (ZPC „Otmuchów”
S.A., Jedność Sp. z o.o. i Victoria Sweet Sp. z o.o.) i zakłada osiągnięcie w 2011 roku:
- skonsolidowanych przychodów w wysokości 198 350 tys. zł,
- skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości 13 536 tys. zł,
- skonsolidowanego zysku netto w wysokości 9 229 tys. zł.
Prognozowany spadek zysku z działalności operacyjnej i zysku netto Grupy w stosunku do wyników za 2010 rok
wynika przede wszystkim z obserwowanego od czwartego kwartału 2010 roku znacznego wzrostu cen surowców i
materiałów używanych do produkcji (m.in. cukier, zboże, czekolada, kakao, tłuszcze).
Pozostałe podstawy i istotne założenia prognozy:
1. Spółka utrzyma obecne kontrakty handlowe;
2. Sprzedaż do każdego odbiorcy w każdej grupie asortymentowej wzrośnie o 8% rok do roku;
3. Poziom cen surowców i materiałów ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w I kwartale
2011 roku.
Prognozowane wielkości nie obejmują planowanego przejęcia większościowego pakietu spółki PWC „Odra” S.A.
z siedzibą w Brzegu, której 26,1% akcji Emitent w sposób bezpośredni lub pośredni nabył w ostatnim okresie.
Spółka będzie na bieżąco monitorowała wykonanie prognozy. Spółka planuje dokonywać oceny możliwości
realizacji prognozy w okresach kwartalnych - Zarząd Spółki będzie przedstawiał w raportach okresowych za rok
2011 r. (kwartalnych i półrocznym) swoje stanowisko w odniesieniu do możliwości zrealizowania prognozy w
świetle wyników zaprezentowanych w tych raportach. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników
będzie się odbywać w oparciu o kontrolę wykonania zaprojektowanego budżetu oraz aktualizację przyjętych
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będzie się odbywać w oparciu o kontrolę wykonania zaprojektowanego budżetu oraz aktualizację przyjętych
założeń.
W przypadku, gdy jakakolwiek z prognozowanych pozycji określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10%
od wartości prognozowanej, Zarząd Spółki przedstawi niezwłocznie korektę prognozy w formie odrębnego raportu
bieżącego. W takim przypadku raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę
wyników Spółki.
Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanych wyników finansowych nie podlegała weryfikacji przez
biegłego rewidenta.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
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