
 
Łódź, w dniu 16 maja 2017 roku  

Raport bieżący nr 15/2017 
 

Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok 

 

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w 

opublikowanym przez Emitenta w dniu 21 marca 2017 roku skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej Redan SA za rok 2016 sporządzonym zgodnie z MSR w kształcie 

zatwierdzonym przez Unię Europejską, w wyniku omyłki drukarskiej Emitent opublikował błędne 

sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 

2016.   

 

W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego 

sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.   

 

Poniżej prezentujemy w syntetycznym ujęciu wprowadzone zmiany: 

Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:   
Poprawne dane: 37 550 tys. zł 
Dane opublikowane 21 marca 2017 r.: 2 499 tys. zł 
 
Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej: 
Poprawne dane: - 32 817 tys. zł  
Dane opublikowane 21 marca 2017 r.:  - 4 942 tys. zł 
 
Skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności finansowej:   
Poprawne dane: 873 tys. zł   
Dane opublikowane 21 marca 2017 r.: - 2350 tys. zł 
 
Zmiana  netto  środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   
Poprawne dane: 5 606 tys. zł 
Dane opublikowane 21 marca 2017 r.: - 4 793 tys. zł 
 

Z związku z dokonaną korektą skonsolidowanych przepływów pieniężnych w załączeniu do niniejszego 

raportu zostaje opublikowana również skorygowana opinia audytora. 

 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan za 2016 zawierało w punkcie „Rachunek 

przepływów pieniężnych” prawidłowe dane zgodne z przedstawionymi powyżej. 

Powyższa korekta nie ma wpływu na pozostałe elementy skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego GK Redan za rok zakończony 31 grudnia 2016 w tym w szczególności skonsolidowany 

rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z 

sytuacji finansowej oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym . 

Korekta ta nie ma także wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe Redan SA. 

 

Podstawa prawna:  

§ 6 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 

lutego 2009 roku. 
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