
Ropczyce, 26.04.2018 
 
Temat: 
Korekta skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2018 roku 
 
 
 

Raport bieżący nr 24/2018 
 
 
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2018 roku skonsolidowanego 
raportu Spółki za I kwartał 2018 roku, Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. (Emitent) 
przekazuje do publicznej wiadomości jego korektę. 
 
W tabeli dotyczącej wybranych danych finansowych pojawił się oczywisty błąd techniczny w pozycji 
„VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach” oraz w pozycji „XIII. Liczba akcji”, w obu 
przypadkach za okres I kwartału 2018 roku:  
 
„VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach”: 
jest:   6 987 488 szt. 
powinno być:  4 703 960 szt. 
 
„XIII. Liczba akcji”: 
jest:   6 987 488 szt. 
powinno być:  4 703 960 szt. 
 
Konsekwencją tej pomyłki było błędne wyliczenie w I kwartale 2018 roku wskaźników 
wykorzystujących w swej konstrukcji informację na temat liczby akcji, tj. w pozycji „VII. Zysk (strata) 
netto na akcję zwykłą” oraz w pozycji „XIV. Wartość księgowa na akcję”: 
 
„VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą”: 
jest:   0,36 zł   0,09 EUR 
powinno być:  0,53 zł  0,13 EUR 
 
„XIV. Wartość księgowa na akcję”: 
jest:   34,94 zł    8,30 EUR 
powinno być:  51,91 zł  12,33 EUR 
 
Powyższe dane zostały skorygowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku 
w  następujących pozycjach: 
 
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane: 

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - str. 5 
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat - str. 6 
 

Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jednostkowe 
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej - str. 12 
- Rachunek zysków i strat - str. 13 
  

Rozdział VI. Informacje pozostałe  
- Pkt. 4. Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz zysku (straty) na jedną 
akcję dla sprawozdania skonsolidowanego –str. 57 

 
Pozostałe dane finansowe są prawidłowe. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 



wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim  
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


