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         WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. w tys.  EUR

półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Groc lin

 I. Przychody ze sprzedaży  z działalności kontynuowanej -   81 634 -   19 038

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -2 002 630 -451 147

 III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalnośc i kontynuowanej -2 162 346 -487 81

 IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 162 43 -487 10

 V. Przychody ze sprzedaży  z działalności zaniechanej 17 398 -   3 917 -   

 VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 2 735 -   616 -   

 VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalnośc i zaniechanej 2 622 -   590 -   

 VIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 617 -   364 -   

 IX. Zysk (strata) netto za rok obrotowy  -545 43 -123 10

 X. 
Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej

-545 43 -123 10

 XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 643 -3 228 -370 -753

 XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 784 20 361 177 4 748

 XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 980 -9 880 221 -2 304

 XIV. 
Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego 
i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

32 753 37 621 7 334 8 834

 XV. 
Zobowiązania długoterminowe dot. działalnośc i kontynuowanej  
(dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

9 174 6 541 2 054 1 536

 XVI. 
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalnośc i kontynuowanej  
(dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

713 761 160 179

 XVII. 
Zobowiązania długoterminowe dot. działalnośc i zaniechanej  
(dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

692 610 155 143

 XVIII. 
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalnośc i zaniechanej  
(dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

10 564 16 756 2 365 3 935

 XIX. 
Kapitał własny  (dane na koniec bieżącego kwartału roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

11 609 12 953 2 599 3 042

 XX. 
Kapitał podstawowy  (dane na koniec bieżącego kwartału roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

11 578 11 578 2 592 2 719

 XXI. Liczba akcj i (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
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 XXII. 
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR) przypadający 
jednostce dominującej

-0,05 0,00 -0,01 0,00

 XXIII. 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR) 
przypadający jednostce dominującej

-0,05 0,00 -0,01 0,00

 XXIV. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,00 1,12 0,22 0,26

 XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,00 1,12 0,22 0,26

Jednostkowe dane finansowe Groc lin S.A.

 XXVI. Przychody ze sprzedaży z działalnośc i kontynuowanej -   68 739 -   16 031

 XXVII. 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności 
kontynuowanej

-1 970 1 345 -444 314

 XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalnośc i kontynuowanej -2 131 1 921 -480 448

 XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 131 1 147 -480 268

 XXX. Przychody ze sprzedaży  z działalności zaniechanej  15 959   -   3 593 -   

 XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 5 557 -   1 251 -   

 XXXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalnośc i zaniechanej 6 860 -   1 545 -   

 XXXIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 6 807 -   1 533 -   

 XXXIV. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 4 676 1 147 1 053 268

 XXXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 908 -6 340 -430 -1 478

 XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 374 20 380 84 4 753

 XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 604 -5 532 361 -1 290

 XXXVIII. 
Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

115 006 118 545 25 752 27 837

 XXXIX. 
Zobowiązania długoterminowe dot. działalnośc i kontynuowanej  
(dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

9 394 6 829 2 104 1 603

 XL. 
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalnośc i kontynuowanej  
(dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

777 788 174 185

 XLI. 
Zobowiązania długoterminowe dot. działalnośc i zaniechanej  (dane 
na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

90 239 85 301 20 206 20 031

 XLII. 
Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalnośc i zaniechanej  (dane 
na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

9 367 21 227 2 097 4 985

 XLIII. 
Kapitał własny  (dane na koniec bieżącego kwartału roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

5 230 4 402 1 171 1 034

 XLIV. 
Kapitał podstawowy  (dane na koniec bieżącego kwartału roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

11 578 11 578 2 592 2 719

 XLV. Liczba akcj i (w szukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873

 XLVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR) 0,40 0,10 0,09 0,02

 XLVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR) 0,40 0,10 0,09 0,02

 XLVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR) 0,45 0,38 0,10 0,09

 XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł / EUR) 0,45 0,38 0,10 0,09

Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP:

      A. średni kurs w okresie*:      A. średni kurs w okresie*:

30 30 czerwca 2020 r.- 4,4413
30 czerwca 2019 r. - 4,2880

30 30 czerwca 2020 r.- 4,4413

     B. kurs na koniec okresu**:     B. kurs na koniec okresu**:

30 czerwca 2020 r.  4,4660
31 grudnia 2019 r. - 4,2585

*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

**Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego 
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio 
opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bi lansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji  finansowej) lub odpowiednio z bilansu 
(sprawozdania z sytuacji  finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co 
należy odpowiednio opisać.
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Raport powinien zostać przekazany Komisji  Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Groc lin_Raport_polroczny_1H2020.pdf
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2020 roku Grupy 
Kapitałowej Groclin

GK_Groclin_IH2020_raport_z_przegladu.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Groc lin za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku

Groclin_IH2020_raport_z_przegladu.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego Groc lin S.A. za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2020-09-30 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner

2020-09-30 Barbara Sikorska-Puk Wiceprezes Zarządu Barbara Sikorska-Puk
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