
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Raport bieżący nr 5/2022  

Skrócona nazwa emitenta: EUROCASH  

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 5/2022 - Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki 

operacyjne Grupy za 4 kwartał 2021 roku 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna 

Data sporządzenia: 2022-04-14  

Treść raportu: Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości korektę raportu bieżącego 

nr 5/2022 dot. wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy za 4 kwartał 

2021 roku opublikowanego przez Spółkę w dniu 09 marca 2022 roku.  

Korekta dotyczy wyniku zysku operacyjnego (EBIT) segmentu Detal oraz Projekty i w konsekwencji 

zysku operacyjnego (EBIT) Grupy, jest efektem analiz dokonanych w trakcie badania skonsolidowanego 

raportu rocznego za rok 2021, w tym skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy za 4 kwartał 

2021 roku i wynika z następujących okoliczności: 

1) w odniesieniu do wyniku EBIT segmentu Detal: zysk operacyjny (EBIT) segmentu jest niższy o kwotę 

8,3 mln zł od wstępnych szacunków podanych w raporcie bieżącym nr 5/2022 z uwagi na dokonanie 

aktualizacji wartości prawa do użytkowania wybranych nieruchomości; 

2) w odniesieniu do wyniku EBIT segmentu Projekty: zysk operacyjny (EBIT) segmentu jest niższy o 

kwotę 16,68 mln zł od wstępnych szacunków podanych w raporcie bieżącym nr 5/2022 z uwagi na 

dokonanie aktualizacji wartości prawa do użytkowania wybranych nieruchomości oraz aktywów 

trwałych; 

3) w konsekwencji zysk operacyjny (EBIT) Grupy jest niższy o kwotę 25,02 mln zł od wstępnych 

szacunków podanych w raporcie bieżącym nr 5/2022. 

W raporcie bieżącym nr 5/2022 wskazano następujące szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne 

Grupy za 4 kwartał 2021 roku:  

4 kwartał 2021 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total 

Przychody ze sprzedaży towarów 4 947,53 1 762,24 163,24 0,00 6 873,01 

EBIT 130,77 55,00 -25,00 -40,61 120,20 

EBITDA 190,67 125,48 -9,91 -36,51 269,73 

      
Po korekcie, o której mowa powyżej, ostateczne, zaudytowane skonsolidowane wyniki operacyjne 

Grupy za 4 kwartał 2021 roku wynoszą: 

4 kwartał 2021 r. (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Total 

Przychody ze sprzedaży towarów 4 947,53 1 762,24 163,24 0,00 6 873,01 

EBIT 130,77 46,70 -41,68 -40,61 95,18 

EBITDA 190,67 125,48 -9,91 -36,51 269,73 

 



Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie skonsolidowany raport 

roczny za okres 01.01 – 31.12.2021 r. zawierający prawidłowe dane w zakresie wskazanym powyżej. 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna w związku z § 15 ust. 2 

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 


