
 
Łódź, w dniu 4 kwietnia 2019 r.  

 

Raport bieżący nr 7/2019 

 

Wstępne wyniki spółki zależnej TXM SA za 4 kwartały 2018 r. 

 

Zarząd Redan SA („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. TXM 

SA („TXM”, „Spółka”) – spółka zależna Emitenta – opublikował raport bieżący nr 13/2019, w którym 

wskazał: 

„Zarząd TXM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane 

finansowe Grupy Kapitałowej TXM za 4 kwartały 2018 roku:  

• Przychody ze sprzedaży: 353 503 tys. PLN  

• Zysk brutto na sprzedaży (marża): 140 472 tys. PLN    

• Koszty operacyjne: 174 863 tys. PLN   

• Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): (-34 391) tys. PLN   

• Pozostałe przychody i koszty operacyjne: (-2 914) tys. PLN   

• Przychody i koszty finansowe: (-4 452) tys. PLN   

• Wynik brutto: (-41 757) tys. PLN   

• Wynik netto: (-46 531) tys. PLN  

• EBITDA: (-24 321) tys. PLN  

 

Jednocześnie Zarząd TXM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane jednostkowe 

dane finansowe TXM S.A. za 4 kwartały 2018 roku:  

• Przychody ze sprzedaży: 353 268 tys. PLN   

• Zysk brutto na sprzedaży (marża): 140 214 tys. PLN    

• Koszty operacyjne: 176 274 tys. PLN   

• Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): (-36 060) tys. PLN   

• Pozostałe przychody i koszty operacyjne: (-11 198) tys. PLN   

• Przychody i koszty finansowe: (-4 375) tys. PLN   

• Wynik brutto: (-51 633) tys. PLN   

• Wynik netto: (-56 205) tys. PLN 

• EBITDA: (-28 593) tys. PLN  

 

Należy wskazać, iż wynik 2018 roku został obciążony rezerwami procesu restrukturyzacyjnego oraz 

zdarzeniami jednorazowymi, m.in: 

• Odpisem na rzeczowe aktywa trwałe w planowanych do zamknięcia sklepach - 2,97 mln zł; 

• Odpisem na należności handlowe od spółki rumuńskiej – 9,69 mln zł; 

• Rezerwą na niedobory inwetaryzacyjne wskazane podczas spisów na rynku rumuńskim – 2,1 mln zł; 

• Rozwiązaniem aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 4,57 mln zł. 



 
Zarząd Spółki [TXM] informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od 

ostatecznego wyniku finansowego TXM S.A. oraz GK TXM za 2018 rok. Sprawozdania finansowe 

podlegają obecnie badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe zależeć będą od 

pojawienia się dodatkowych informacji, finalnych założeń Programu Restrukturyzacyjnego 

i ewentualnych dodatkowych odpisów, które nie są znane na dzień sporządzania niniejszych 

szacunków.  

Jednocześnie Zarząd TXM S.A. informuje, że szczegółowe raporty finansowe za 2018 rok zostaną 

opublikowane w dniu 23 kwietnia 2019 roku.” 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne 
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