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Tre

raportu:

Zarz d ZPC Otmuchów S.A. [„Spó ka”, „Emitent”] informuje, e w zwi zku zako czeniem w dniu 19 lutego 2021r.
procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego oraz
jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok, podj ta zosta a decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomo ci
wst pnych wyników finansowych za ww. okres.
Wst pne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta za 2020 rok [w nawiasie przedstawiono dane za 2019 rok]:
- skonsolidowane przychody netto ze sprzeda y: 232 mln z w 2020 roku [213 mln z w 2019 roku],
- skonsolidowana EBITDA: 12,8 mln z w 2020 roku [ (-)2,4 mln z w 2019 roku],
- skonsolidowany wynik z dzia alno ci operacyjnej: (-)1,7 mln z w 2020 roku [ (-)16,5 mln z w 2019 roku].
Jednocze nie spó ka przedstawia poni ej wypracowane wyniki w okresie 4 kwarta u 2020r:
- skonsolidowane przychody netto ze sprzeda y: 67 mln z w 2020 roku [53 mln z w 2019 roku],
- skonsolidowana EBITDA: 5,6 mln z w 2020 roku [ (-) 6,8 mln z w 2019 roku],
- skonsolidowany wynik z dzia alno ci operacyjnej: 1,9 mln z w 2020 roku [ (-) 10,2 mln z w 2019 roku].
Na wskazane powy ej wyniki finansowe najistotniejszy wp yw mia y procesy prowadzone przez Grup
w ca ym roku obrotowym, mi dzy innymi intensywne prace optymalizacyjne, których g ównym celem by o
przywrócenie rentowno ci netto oraz przygotowanie Grupy Otmuchów do realizacji d ugoterminowej strategii
rozwoju.
Emitent informuje, e powy sze wst pne dane finansowe zosta y sporz dzone zgodnie z najlepsz wiedz
Emitenta oraz przy za eniu niewyst pienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczno ci
skutkuj cych konieczno ci dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze ksi gowym. Emitent
wskazuje przy tym, i proces rewizji finansowej dla sprawozda rocznych za 2020 rok pozostaje w toku. Tym
samym ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapita owej Emitenta za ww. okres zostan przekazane w ramach
skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok.
Spó ka wyja nia, i termin EBITDA definiowany jest jako warto odpowiednio wyniku z dzia alno ci operacyjnej
powi kszonego o amortyzacj za okres sprawozdawczy. Powy sza definicja oraz metodologia jej obliczania jest
taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wska nika w raportach okresowych Emitenta. Wska nik
EBITDA jest standardowym wska nikiem miary efektywno ci dzia alno ci gospodarczej w tym w szczególno ci dla
bran y, w której dzia a Grupa Kapita owa Emitenta.
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