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Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Eurocash”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę do raportu okresowego za
1 kwartał 2011 roku. Korekta polega na uzupełnieniu raportu okresowego w części zatytułowanej: „Omówienie
wyników finansowych za 1 kw. 2011 r. - Podstawowe dane finansowe i operacyjne za 1 kw. 2011 r. o następujące
informacje:
Cash&Carry
Dodano:
• Z uwagi na zmianę sezonowości sprzedaŜy spowodowaną innym terminem świąt wielkanocnych, dla
umoŜliwienia porównywalności, prezentujemy wzrost sprzedaŜy LFL w okresie styczeń-kwiecień 2011 – który
wyniósł 6,9%.
„Delikatesy Centrum”
Dodano:
• Z uwagi na zmianę sezonowości sprzedaŜy spowodowaną innym terminem świąt wielkanocnych, dla
umoŜliwienia porównywalności, prezentujemy wzrost sprzedaŜy LFL w okresie styczeń-kwiecień 2011 – który
wyniósł odpowiednio 9,3% dla sprzedaŜy hurtowej, oraz 7,6% dla sprzedaŜy detalicznej.
Premium Distributors:
Powinno być:
• SprzedaŜ zrealizowana przez grupę spółek Premium Distributors w 1 kwartale 2011 r. wyniosła 452,12 mln zł, z
czego 417,04 mln zł to sprzedaŜ na zewnątrz Grupy. W okresie 1 kw. 2011 r. spółki Premium Distributors uzyskały
EBITDA na poziomie 1,8 mln zł oraz zrealizowały stratę na poziomie zysku operacyjnego i zysku netto w wysokości
odpowiednio 0,6 mln zł i 1,3 mln zł. Koszty finansowe Premium Distributors wyniosły 1,4 mln zł, przychody
finansowe wyniosły 0,2 mln zł.
Przepływy pienięŜne
Powinno być:
Łączne przepływy pienięŜne w 1 kw. 2011 r. wyniosły -133,06 mln zł. Główny wpływ na przepływy miało
zapotrzebowanie Premium Distributors na kapitał obrotowy (75,3 mln zł) oraz inna sezonowość sprzedaŜy
związana z przesunięciem świąt wielkanocnych. Przepływy z działalności inwestycyjnej uwzględniają wydatki
związane z przejęciem spółki PolCater sp z. o.o. (12 mln zł). Ponadto przepływy z działalności finansowej
uwzględniają spłatę zadłuŜenia Pol Cater w wysokości 14,2 mln zł.
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