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Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe i 
skonsolidowane wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za I półrocze 2022 r.: 

PAMAPOL S.A. 
- przychody ze sprzedaży 173,4 mln zł 
- EBITDA 10,9 mln zł
- zysk brutto 8,0 mln zł
- zysk netto 3,9 mln zł

Grupa Kapitałowa PAMAPOL 
- przychody ze sprzedaży 557,4 mln zł 
- EBITDA 51,0 mln zł 
- zysk brutto 34,4 mln zł
- zysk netto 29,5 mln zł 

Wpływ na przedstawione wyniki finansowe i rentowność Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL (Grupa) w stosunku 
do analogicznego okresu roku 2021 miały - sygnalizowane przez Emitenta w treści rozszerzonego 
skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 r. - czynniki związane w szczególności z rozwojem 
nowych indeksów produktowych i intensyfikacją poziomu sprzedaży (w tym w związku z wojną w Ukrainie), której 
znaczący wzrost w pierwszym półroczu 2022 r. odnotowano głównie w spółce zależnej Mitmar Sp. z o.o., a także w 
PAMAPOL S.A. Na zaprezentowane wyniki finansowe wpłynęły ponadto inwestycje w rozwój potencjału skali 
działalności oraz poprawy jej efektywności, zrealizowane przez spółki Grupy w poprzednich okresach 
sprawozdawczych.

Emitent informuje ponadto, iż w dniu 31 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o spisaniu na poziomie podatku 
dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od odpisów na wartość posiadanych udziałów 
w spółce zależnej – Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. utworzonych w latach 
ubiegłych, w kwocie 3,35 mln zł, które na dzień publikacji niniejszego raportu oraz w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie mają ekonomicznego uzasadnienia z powodu braku możliwości ich efektywnego  wykorzystania. 
Powyższe zdarzenie wpłynęło na wartość zysku netto Emitenta na poziomie jednostkowym, nie powoduje 
zwiększenia obciążenia podatkowego Emitenta i nie zmienia wypracowanego w okresie sprawozdawczym 
wskaźnika EBITDA i zysku brutto. Nie ma również wpływu na żadnym poziomie na skonsolidowane wyniki 
finansowe Grupy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla wpływ na przyszłe wyniki finansowe pozostałych czynników, o których 
mowa w raporcie okresowym za I kwartał 2022 r., dotyczących wzrostu kosztów operacyjnych działalności 
zakładów produkcyjnych Grupy, w szczególności wzrostu cen mięsa i przypraw, a także opakowań, energii 
elektrycznej i paliw. Powyższe czynniki bezpośrednio i w sposób znaczący wpływają na poziom marży handlowej, 
co zdaniem Emitenta może przełożyć się na poziom wyników finansowych w ujęciu jednostkowym i 
skonsolidowanym w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

Emitent zastrzega, że przedstawione dane mają charakter wstępny i mogą różnić się od danych ostatecznych. 
Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r., poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, zostaną 
przekazane do wiadomości publicznej w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022 
r., który zostanie opublikowany w dniu 8 września 2022 r.
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