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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) informuje, że dokonał korekty raportu okresowego za 
III kwartał 2018 roku opublikowanego w dniu 29 października 2018 roku. Konieczność dokonania korekty została 
zidentyfikowana w toku prowadzonego przez firmę audytorską KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(dalej Audytor) badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 
roku. W toku analiz szczegółowemu osądowi został poddany fakt rozpoznania przychodów oraz kosztów z 
realizowanej przez Spółkę jako lidera konsorcjum sprzedaży, w której istotne było określenie (na podstawie 
profesjonalnego osądu) czy Spółka w procesie realizacji kontraktu była wykonawcą czy pośrednikiem w 
rozumieniu MSSF. Ocena bazuje na wielu elementach i wymaga szczegółowej analizy przebiegu realizacji 
kontraktu. Przeprowadzona analiza wskazała na konieczność zaprezentowania części przychodów i kosztów 
związanych z transakcją w ujęciu netto, co wpływa na zmniejszenie kwoty przychodów i kosztów kwartału 
zakończonego dnia 30 września 2018 roku o kwotę 3.639 tys. złotych.

Pozostałe dane zawarte w raporcie okresowym Spółki za III kwartał 2018 roku nie uległy jakimkolwiek zmianom.

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, że dokonana korekta nie ma żadnego wpływu na wynik finansowy Spółki ani 
na wartość wskaźników wynikających z umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. w dniu 4 września 
2012 roku. Dodatkowo informujemy, że wprowadzona korekta nie ma również wpływu na żadne przyszłe 
zobowiązania i koszty Spółki. 

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w raporcie okresowym za III kwartał 
2018 roku.

Skorygowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości w dniu 
dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.
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