
PSr ZPC OTMUCHÓW S.A.
skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport pó roczny  PSr 2018
(rok)              

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
dla emitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno  wytwórcz , budowlan , handlow  lub us ugow

(rodzaj emitenta)

   za pó rocze roku obrotowego 2018   obejmuj ce okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

zawieraj cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe wed ug MSSF

w walucie  z

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wed ug MSSF

w walucie  z

data przekazania: 2018-09-14

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

ZPC OTMUCHÓW S.A. Spo ywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran a)

48-385 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)

UHY ECA AUDYT spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  sp.k. nr 3115
(firma audytorska)

         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

pó rocze / 2018 pó rocze /2017 pó rocze / 2018 pó rocze /2017

 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów z 
dzia alno ci kontunuowanej 103 406 113 288 24 391 26 672

 II. Zysk (strata) z dzia alno c i operacyjnej (dzia alno  kontynuowana) -3 040 1 667 -717 392
 III. Zysk (strata) brutto (dzia alno  kontynuowana) -3 762 815 -887 192
 IV. Zysk (strata)  z dzia alno c i kontynuowanej -3 933 -195 -928 -46
 V. Zysk (strata)  z dzia alno c i zaniechanej 71 1 772 17 417
 VI. Zysk (strata)  netto -3 862 1577 -911 371
 VII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci operacyjnej 136 2 879 32 678
 VIII. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci inwestycyjnej -1 352 -4 836 -319 -1 139
 IX. Przep ywy pieni ne netto z dzia alno ci finansowej 3 765 2 947 888 694
 X. Przep ywy pieni ne netto, razem 2 548 990 601 233

 XI. Aktywa, razem (na koniec bie cego roku i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 203 508 206 687 46 659 49 554

 XII. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania (na koniec bie cego roku i 
koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 422 98 096 22 795 23 519

 XIII. Zobowi zania d ugoterminowe (na koniec bie cego roku i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 22 284 24 324 5 109 5 832

 XIV. Zobowi zania krótkoterminowe (na koniec bie cego roku i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 77 138 73 772 17 686 17 687

 XV. Kapi ta  w asny (na koniec bie cego roku i koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 100 936 104 712 23 142 25 105

 XVI. Kapi ta  w asny przypadaj cy akcjonariuszom jednostki dominuj cej 96 772 101 025 22 187 24 221

 XVII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie cego roku i koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 12 748 250 12 748 250 12 748 250 12 748 250

 XVIII. Zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk  (w z / EUR) z dzia alno ci 
kontynuowanej -0,31 -0,43 -0,07 -0,10

 XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedn  akcj  zwyk  (w z /EUR) z 
dzia alno ci kontynuowanej -0,31 -0,43 -0,07 -0,10

 XX. Warto  ksi gowa na jedn  akcj  (w z /EUR) (na koniec bie cego 
roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,59 7,92 1,74 1,90

 XXI. Rozwodniona warto  ksi gowa na jedn  akcj  (w z /EUR) (na 
koniec bie cego kwarta u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,59 7,92 1,74 1,90

 XXII. Zadeklarowana lub wyp acona dywidenda na jedn  akcj  (w 
z /EUR)  -       -       -       -      
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PSr ZPC OTMUCHÓW S.A.

Powy sze dane finansowe za I pó rocze 2018 i 2017 roku zosta y 
przeliczone na EUR wed ug nast puj cych zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - wed ug redniego kursu 
og oszonego na dzie  30 czerwca 2018 r. - 4,3616 PLN/EUR _na dzie  31 
grudnia 2017 r. - 4,1709 PLN/EUR_,

-poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych 
ca kowitych dochodów oraz sprawozdania z przep ywów pieni nych - wed ug 
kursu stanowi cego redni  arytmetyczn rednich kursów ustalonych przez 
Narodowy Bank Polski na ostatni dzie  ka dego miesi ca okresu obrotowego 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. - 4,2395 PLN/EUR _dla okresu od 1 
stycznia do 30 czerwca 2017 r. - 4,2474 PLN/EUR_.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z pó rocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te nale y odpowiednio 
opisa .

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje si  na koniec pó rocza bie cego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co 
nale y odpowiednio opisa .

Raport powinien zosta  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spó ce prowadz cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo ci za 
po rednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Plik Opis
SSZ 1H2018.pdf Sprawozdanie Zarz du z dzia alno c i Grupy Kapita owej
SSF_ZPC_Otmuchów_1H2018.pdf Sródroczne skrócone skonsolidowane SF GK ZPC Otmuchów

JSF_ZPC_Otmuchów_1H2018r.pdf ródroczne skrócone jednostkowe SF ZPC Otmuchów s.a.

Raport z przegl du Grupy Otmuchów.pdf Raport z przegl du skróconego skonsolidowanego SF GK Otmuchów 

Raport z przegl du ZPC Otmuchów.pdf Raport z przegl du skróconego jednostkowego SF ZPC Otmuchów s.a.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJ CYCH SPÓ
Data Imi  i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-14 BOGUS AW SZLADEWSKI PREZES ZARZ DU Bogus aw Szladewski
2018-09-14 JAROS AW KREDOSZY SKI WICEPREZES ZARZ DU Jaros aw Kredoszy ski
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