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Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości korektę raportu rocznego za okres 01.01 31.12.2019 r., opublikowanego przez Spółkę w dniu 13 marca 2020 roku. Korekta wynika:
1) ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie rocznym oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli
dotyczącej wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostkowym sprawozdaniu rocznym,
zawartej w nocie nr 36.
2) z prezentacyjnej zmiany w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych z działalności
operacyjnej – kwota -63 207 255 zł dotycząca roku 2018 zawarta w pozycji „Zyski (straty) z tytułu
różnic kursowych” powinna być ujęta w pozycji „Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki
zależne”, która omyłkowo została pominięta w zestawieniu.
W jednostkowym sprawozdaniu rocznym zmiana polegała na:
1) korekcie tabeli zawierającej dane dotyczące wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług, w
której omyłkowo zostały zamieszczone błędne wartości w poszczególnych przedziałach wiekowania.
Zmiana wartości w poszczególnych przedziałach wiekowania nie ma wpływu na zmianę całkowitej
wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług prezentowanych w bilansie na dzień 31.12.2019 r.
Zestawienie obrazujące dane opublikowane oraz prawidłowe po korekcie zamieszczone jest w
załączniku nr 1 do raportu bieżącego.
2) dodaniu pozycji „Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne” w zestawieniu przepływu
środków pieniężnych z działalności operacyjnej i przypisaniu kwoty 63 207 255 zł dotyczącej roku
2018 do tej pozycji
Zmiana ta nie ma wpływu na sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018.
Zestawienie obrazujące dane opublikowane oraz prawidłowe po korekcie zamieszczone jest w
załączniku nr 2 do raportu bieżącego.
Zarząd Spółki niezwłocznie przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie
jednostkowy raport roczny za okres 01.01 – 31.12.2019 r. zawierający prawidłowe dane w zakresie

wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostkowym sprawozdaniu rocznym zawarte w
nocie nr 36 oraz w zestawieniu przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2018 r.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.
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