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Tre

raportu:

Zarz d Zak adów Przemys u Cukierniczego Otmuchów S.A. (Spó ka, Emitent) informuje, e w zwi zku z
zako czeniem w dniu 4 wrze nia 2018 r. przegl du stanu postepowa spornych, których stron s spó ki z Grupy
Kapita owej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania skróconych sprawozda
finansowych za I pó rocze 2018 roku, Zarz d Spó ki kieruj c si zasad ostro no ci podj decyzj o utworzeniu
rezerw na potencjalne przysz e zobowi zania, które mog si pojawi w przypadku niekorzystnych rozstrzygni
spraw s dowych, których stron jest Emitent lub inna Spó ka z Grupy Otmuchów, a których cz
zako czy a si
nieprawomocnymi wyrokami w s dach I instancji.
Wskazane powy ej rezerwy dotycz w szczególno ci potencjalnych zobowi za dotycz cych zakupu przez Spó
255.426 akcji spó ki zale nej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. (PWC Odra).
czna warto utworzonych rezerw na poziomie wyniku jednostkowego Emitenta wynosi 2.436 tys. PLN, a
warto rezerw na poziomie wyniku skonsolidowanego wynosi 2.470 tys. PLN. Wskazane kwoty rezerw obejmuj
koszty s dowe oraz koszty apelacji, jak równie kwot szacunkowego odpisu aktualizuj cego nowo nabytych akcji
PWC Odra w efekcie przeszacowania ich warto ci do warto ci godziwej ujmowanej w ksi gach rachunkowych
Emitenta. Rezerwy zostan uj te w sprawozdaniach finansowych za I pó rocze 2018 roku (odpowiednio
jednostkowym i skonsolidowanym) w pozycji pozosta ych kosztów operacyjnych.
Emitent wyja nia przy tym, i zawi zanie rezerw zwi zane jest z faktem przyj cia na poziomie Grupy Kapita owej
ujednoliconego podej cia ksi gowego opartego na tworzeniu rezerw w zwi zku z ka
spraw s dow
przegran w s dzie pierwszej instancji. Emitent wskazuje przy tym, i wskazane powy ej podej cie stanowi
doszczegó owienie polityki rachunkowo ci obowi zuj cej w Grupie Kapita owej Otmuchów, a nie jej zmian .
Powy sza decyzja nie spowoduje zmian w kapita ach Grupy Kapita owej w efekcie retrospektywnego rozpoznania
zdarze przesz ych.
O nieprawomocnym wyroku S du Okr gowego w Opolu pierwszej instancji dotycz cym opisanej wcze niej ww.
sprawy Emitent informowa w punkcie 4.9 Rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwarta 2018 roku (str.
26) przekazanego do publicznej wiadomo ci w dniu 10 maja 2018 roku. Emitent przypomina, i w raporcie
okresowym, o którym mowa powy ej Emitent wskaza , e wyrok nie jest prawomocny i Emitent odwo si od
decyzji S du Okr gowego, w dniu 6 czerwca 2018 roku. Emitent wyja nia przy tym, i od dnia wydania ww. wyroku
w jego ocenie nie pojawi y si adne dodatkowe okoliczno ci lub wydarzenia, które uzasadnia aby zmian
powy szej oceny i intencji Emitenta a decyzja odno nie utworzenia przedmiotowej rezerwy zwi zana jest wy cznie
z ostro no ciowym podej ciem do ujmowania zdarze ksi gowych w ksi gach rachunkowych Emitenta oraz
przyj tym podej ciem do ujmowania spraw s dowych w ksi gach rachunkowych.
Emitent wyja nia, i utworzenie przedmiotowych rezerw ma charakter operacji ksi gowej i nie ma wp ywu na
sytuacj p ynno ciow Spó ki oraz jej Grupy Kapita owej.
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BOGUS AW SZLADEWSKI

PREZES ZARZ DU

Bogus aw Szladewski

2018-09-04

JAROS AW KREDOSZY SKI

WICEPREZES ZARZ DU

Jaros aw Kredoszy ski
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