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Treść raportu:

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 7 kwietnia 2017 r. 
procesu okresowej weryfikacji wartości aktywów Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów realizowanego na potrzeby 
prac związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2016 rok (odpowiednio jednostkowego oraz 
skonsolidowanego) podjęta została decyzja o ujęciu w ww. sprawozdaniach finansowych następujących 
jednorazowych operacji księgowych.

Operacje księgowe wpływające na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok:
- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży (aktywa spółki 
zależnej PWC Odra oraz aktywa obejmujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą do prowadzenia 
działalności w zakresie produkcji produktów spożywczych w postaci tzw. "mleczka") w łącznej wysokości 2,6 mln zł 
(wpływ in plus w ww. sprawozdaniu);
- trzy odpisy aktualizujące wartości posiadanych aktywów trwałych Emitenta w łącznej wysokości 4,8 mln zł (w tym 
0,3 mln zł dotyczy budynku administracyjnego w Otmuchowie, 4,4 mln zł dotyczy zespołu budynków 
administracyjno – produkcyjnych w Gorzyczkach oraz 0,1 mln zł dotyczy jednej z maszyn produkcyjnych) – wpływ in 
minus w ww. sprawozdaniu.

Operacje księgowe wpływające na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok:
- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży (aktywa spółki 
zależnej PWC Odra oraz aktywa obejmujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą do prowadzenia 
działalności w zakresie produkcji produktów spożywczych w postaci tzw. "mleczka") w łącznej wysokości 1,8 mln zł 
(wpływ in plus w ww. sprawozdaniu);
- wskazane powyżej trzy odpisy aktualizujące wartości posiadanych aktywów trwałych Emitenta w łącznej 
wysokości 4,8 mln zł – wpływ in minus w ww. sprawozdaniu;
- łącznie pięć odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych (maszyny produkcyjne) należących do spółki 
zależnej PWC Odra S.A. w łącznej wysokości 1,8 mln zł (wpływ in minus w ww. sprawozdaniu);
- odpis aktualizacyjny wartość nieruchomości należącej do spółki zależnej Otmuchów Marketing sp. z o.o. w 
wysokości 0,8 mln zł (wpływ in minus w ww. sprawozdaniu).

Łączny wynik ww. operacji księgowych skutkować będzie pomniejszeniem wyniku finansowego odpowiednio o 
2,2 mln zł na poziomie sprawozdania finansowego Emitenta oraz 5,6 mln zł poziomie skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. 

Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową 
Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. 
Jednocześnie Emitent informuje, iż szczegółowe informacje nt. wyników finansowych za 2016 rok zostaną 
przekazane w raportach. odpowiednio Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta. za ww. okres, których publikacja 
przewidziana jest na dzień 18 kwietnia 2017 r.
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