Raport bieżący nr 33/2020
Data sporządzenia: 2020-10-26
Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3. kwartał 2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem, w dniu
26 października 2020 r., procesu przygotowania i weryfikacji danych finansowych na potrzeby
sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego raportu za 3.kwartał 2020 r., podjął decyzję o
przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników
finansowych.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za 3.kwartał 2020 roku
[w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku]:
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody netto ze sprzedaży: 95.980 tys. zł [96.424tys. zł],
- zysk z działalności operacyjnej: 148 tys. zł [3.902 tys. zł],
- zysk netto: 1.560 tys. zł [2.034 tys. zł].
Wstępne wyniki finansowe Emitenta:
- przychody netto ze sprzedaży: 96.045 tys. zł [96.198 tys. zł],
- zysk z działalności operacyjnej: 186 tys. zł [4.011 tys. zł],
- zysk netto: 1.598 tys. zł [2.143 tys. zł].
Zarząd Emitenta informuje, że na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 3.kwartał
2020 roku najistotniejszy wpływ miało zdarzenie po dniu bilansowym, tj. reklamacja znacznej wartości
zgłoszona przez klienta z rynku niemieckiego na płyn do dezynfekcji, która wpłynęła do Spółki na
początku października, zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 28/2020. W
następstwie tego zdarzenia Spółka zwiększyła utworzone wcześniej rezerwy o kwotę 7,5 mln PLN,
wykazaną jako zmniejszenie przychodów w 3.kwartale 2020 roku, w związku z potencjalnym zwrotem
produktów przez klienta.
Zarząd Spółki prowadzi intensywne rozmowy w sprawie polubownego rozwiązania zgłoszonej
reklamacji, zaspokojenia roszczeń oraz zminimalizowania kosztów z tym związanych.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że przedstawione wyniki mają charakter wstępny, stąd
ostateczna treść raportu za 3.kwartał 2020r. może ulec zmianie.
Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych za ww. okres zostaną
przekazane w raporcie za 3. kwartał 2020 roku, który zostanie opublikowany w dniu 9 listopada 2020 r.

