
 

Raport bieżący nr 20/2015 

 

Data sporządzenia: 2015.06.03 

  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 – informacje bieżące i okresowe 

 

Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – korekta rozszerzonego skonsolidowanego 

raportu kwartalnego za I kwartał 2015  

 

 

W oparciu o § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

(Dz.U.2014.133 j.t., dalej: Rozporządzenie), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego 

DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację o dostrzeżonych 

błędach pisarskich oraz rachunkowych w opublikowanym w dniu 13 maja 2015 r. 

formularzu rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. 

 

Zarząd Emitenta tym samym informuje, iż w tabeli „Wybrane dane finansowe” 

formularza QSr za I kwartał 2015 r. wprowadzono następujące dane: 

1. Wers IV [„Zysk (strata) netto”], Kolumna 2 [dane w tys. zł, 1 kwartał 

narastająco 2015, okres od 2015-01-01 do 2015-03-31]:  

jest: „431”,  

podczas gdy powinno być: „6431”; 

2. Wers VII [Przepływy pieniężne z działalności finansowej], Kolumna 5 [dane 

w tys. euro, 1 kwartał narastająco 2014, okres od 2014-01-01 do 2014-03-31]:  

jest: „-1178”,  

podczas gdy powinno być: „-1778”; 

3. Wersy od XXIX do XXXV, Kolumna 4 [dane w tys. euro, 1 kwartał 

narastająco 2015, okres od 2015-01-01 do 2015-03-31]: 

Jest:  

„XXIX. Aktywa, razem: „478 412”  

XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: „235 784”  

XXXI. Zobowiązania długoterminowe: „48 587”  

XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe: „170 417”  

XXXIII. Kapitał własny: „242 628”  

XXXIV. Kapitał zakładowy: „278 002”  



 

XXXV. Liczba akcji (w szt.): „278 002 290”” 

 

Podczas gdy powinno być: 

„XXIX. Aktywa, razem: „116 882”  

XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: „57 482”  

XXXI. Zobowiązania długoterminowe: „14 841” 

XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe: „39 223” 

XXXIII. Kapitał własny: „59 400” 

XXXIV. Kapitał zakładowy: „67 988”  

XXXV. Liczba akcji (w szt.): „27 800 229”” 

 

Stosownie do dyspozycji § 6 ust. 4 Rozporządzenia Emitent prześle, w ślad za 

niniejszym raportem bieżącym, skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport 

kwartalny za I kwartał 2015 r. uwzględniający w/w dostrzeżone błędy pisarskie oraz 

rachunkowe.  

 


