
QSr 1/2011ZPC OTMUCHÓW S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr    1 / 2011
kwartał   /      rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i  § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1   kwartał roku obrotowego 2011   obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie  zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie  zł

data przekazania: 2011-05-12

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie / branża)

48-385 Otmuchów
(kod pocztowy) (miejscowość)

Nyska 21
(ul ica) (numer)

(77) 431 50 83 (77) 431 50 85
(telefon) (fax)

zpc@zpcotmuchow.com.pl www.zpcotmuchow.com.pl
(e-mail) (www)

7530012546 531258977
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 
2011-03-31

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-03-31

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2011 okres od 
2011-01-01 do 
2011-03-31

1 kwartał(y) 
narastająco / 
2010 okres od 
2010-01-01 do 
2010-03-31

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48131 36929 12111 9292

 II.  Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 2850 3638 717 915

 III. Zysk (strata) brutto 2705 3383 681 851

 IV. Zysk (strata) netto 2206 2717 555 684

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -1096 183 -276 46

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4211 -2886 -1060 -726

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1531 2815 -385 708

 VIII. Przepływy pieniężne netto  razem -6838 112 -1721 28

 IX. 
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i  koniec poprzedniego 
roku obrotowego)

180045 183308 44878 45691

 X. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego 
kwartału i  koniec poprzedniego roku obrotowego)

66398 71867 16550 17913

 XI. 
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 
koniec poprzedniego roku obrotowego)

25990 26911 6478 6708

 XII. 
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 
koniec poprzedniego roku obrotowego)

40408 44956 10072 11206

 XIII. 
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i  koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 113647 111441 28327 27778

 XIV. 
Kapitał  zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 2550 2550 636 636

 XV. 
Liczba akcj i (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 12748250 12748250 12748250 12748250

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 0,82 0,04 0,21

 XVII. 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,17 0,82 0,04 0,21

 XVIII. 
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec 
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

8,91 8,74 2,22 2,18

Komisja Nadzoru Finansowego

1



QSr 1/2011ZPC OTMUCHÓW S.A.

 XIX. 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na 
koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

8,91 8,74 2,22 2,18

 XX. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w 
zł/EUR)

0 0 0 0

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacj i finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsol idowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio 
opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za 
pośrednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

QiJFS raport kwartalny QSr 1 2011 - ZPC 1.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2011-05-12 BERNARD WĘGIEREK PREZES ZARZĄDU Bernard Węgierek

2011-05-12 KRZYSZTOF DZIEWICKI WICEPREZES ZARZĄDU Krzysztof Dziewicki
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